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 شرح عمدة األحكاـ ٕ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 ٔالشريط: 
 بسم اهلل الرٛتن الرحيم

 ***  ا١تنت  ***
بن سرور  يالغني بن عبد الواحد بن عل قاؿ الشيخ الحافظ، تقي الدين، أبو محمد عبد

 :-رحمو اهلل تعالى -المقدسي 
شريك لو، رب  اهلل وحده ال إلو إال وأشهد أف ال ،الحمد هلل الملك الجبار، الواحد القهار

بينهما العزيز الغفار، وأشهد أف محمدًا عبده ورسولو المصطفى المختار. صلى  السموات واألرض وما
 اهلل عليو وعلى آلو وصحبو األخيار. 

  ،.أما بعد
فإف بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث األحكاـ، مما اتفق عليو اإلماماف: أبو 

 ج بن مسلم الُقَشيريُّ النيسابوري.عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراىيم البخاري، ومسلم بن الحجا 
 فأجبتو إلى سؤالو رجاء المنفعة بو.

قرَأه َأو حفظو أو نظر فيو وأف يجعلو خالصاً  سمعو َأو وأسأؿ اهلل أف ينفعنا بو، ومن كتبو أو
 فإنو حسبنا ونعم الوكيل.  لوجهو الكريم، موجباً للفوز لديو في جنات النعيم.

  *** الشرح ***
 : [ٔ]ا١تصنفترٚتة 

ماـ ٤تمد بن عبد الغٍت بن عبد الواحد ا١تقدسي، ا١تتوَب على رأس القرف ُب سنة ىو اٟتافظ اإل
                                     ً    ، وىو من أئمة ا١تسلمُت ُب اٟتديث والفقو مع ا، ىػ( ٓٓٙ)ستمائة من ىجرة ا١تصطفي صلى اهلل عليو وسلم 

 

 
ابتدأ الشيخ شرح ىذا الكتاب يـو اٞتمعة ا١توافق التاسع والعشرين من شهر ربيع األوؿ لعاـ ألفُت وأربعمئة واثنُت  [ٔ]

 .ىػ( ٕٖٗٔ)وثبلثُت من ا٢تجرة النبوية 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ُب رحلتو ُب طلب العلم  -رٛتو اهلل–               ً                                        فإنو كاف مصاحب ا البن عمتو ا١توف ق عبد اهلل بن أٛتد بن قدامة
                                     ً                                                 واٟتديث، فقد اصطحبا إٔب العراؽ، وقرآ ٚتيع ا على الشيخ عبد القادر اٞتيبل٘ب، وعلى غَته من فقهاء 
                                                                                       ً    اٟتنابلة و٤تدثي اإلسبلـ، فجمع اهلل ٢تذين اإلمامُت من العلم الشيء الكثَت، فحاذا علم اٟتديث والفقو مع ا، 

ىذين الفنُت واإلجادة فيهما والتبحر، وسعة االطبلع فيهما، ومعرفة الشيخ عبد    ّ                   وقل ما ٬تتمع المرئ معرفة
الغٍت هبذين الفنُت أثر على ىذا الكتاب الذي جعلو بُت أيدينا فإنو انتقى من األحاديث أحاديث األحكاـ؛ 

تهد فيو من أحاديث ا١تصطفى صلى اهلل عليو وسلم أحاديث األ فظ، وأؤب ما ٬ت  ُ                                                    ألف أحق ما ٭ت               ُ حكاـ؛ إذ           
زيادة لفظ فيها، بل حرؼ فيها، بل رٔتا اختبلؼ حركة من حركات شكلها، ٮتتلف فيها اٟتكم بالكلية، 
واألمثلة على ذلك كثَتة ومبسوطة ُب كتب أىل العلم، وأفرد القاضي عياض بن موسى اليحصيب ُب كتابو 

ناىيك عن زيادة حرؼ فيو أو     ً                                             باب ا ُب األحكاـ اليت اختلفت بسبب ضبط كلمة من اٟتديث، )اإل١تاع(
 اختبلؿ ٚتلة و٨تو ذلك.

لفقهو اختار من األحاديث أصحها، وىو ما اتفق عليو الشيخاف  -رٛتو اهلل–فالشيخ عبد الغٍت 
البخاري ومسلم، وكاف ُب اختياره األلفاظ غَت مبلـز لكتاب أحد٫تا، فتارة يأخذ من صحيح البخاري 

لفظو ْتسب ما فيهما من الفقو، والكماؿ إ٪تا ىو هلل عز وجل، فما من لفظو، وتارة يأخذ من صحيح مسلم 
              ً             ً                                                                 امرئ ألف كتاب ا أو صنف تصنيف ا وصحيفة إال وكاف فيو من النقص ما فيو، حاشا كتاب اهلل سبحانو وتعأب.

وإف كاف ىذا ليس –                                ّ                            فأثر الشيخ من حيث الفقو واضح وبُت  ُب ىذا الكتاب، حىت قاؿ بعضهم 
ِ  َ                       ف كتاب عمدة األحكاـ إ٪تا ىو استدالؿ لكتاب أيب القاسم ا٠ت ر قي ا١تشهور با١تختصر؛ ألنو : إ-على إطبلؽ                                                   

          ً                        بوبو قريب ا من بابو وعلى األدلة لو.
 عبادتو ودينو:

ُ                                                             ذ كر عنو، ومثلو ذكروا عن أيب عمر شيخ ا١توفق بن قدامة، ومثلو ذكر  -رٛتو اهلل–الشيخ عبد الغٍت 
اٟتُت ٣تتهدين ُب طاعة اهلل عز وجل، منقطعُت عن كثَت من عوالق الدنيا،                        ً  عن ا١توفق أهنم كانوا رجاال  ص

ُ                                                                  وكاف من أثر ىذا األمر أنو ح كيت عنهم أشياء كثَتة من إجابة الدعاء، ولعل ٦تا استجاب اهلل عز وجل بو                           
ٝتعو  و أووأسأؿ اهلل أف ينفعنا بو، ومن كتب دعاء ا١تصنف الشيخ عبد الغٍت حينما دعا ُب مقدمة كتابو فقاؿ:



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ُ      . فإنو ال ي علم كتاب من كتب أحاديث األحكاـ بعد الكتب ا١تسندة ع ٍت بو    َ  َ                  قرأ ه أ و حفظو أو نظر فيو َ  أ و                                                 ُ         
ُ           العلماء حفظ ا وشرح ا وتصنيف ا وتداوال  وتتبع ا آلحاد حروفو كما ع ٍت العلماء                    ً     ً         ً        ً هبذا الكتاب  -رٛتهم اهلل–           ً     

 لو، وإجابة دعائو وسؤلو.الذي بُت أيدينا، ولعل ىذا من توفيق اهلل عز وجل 
ولذا: فإف اإلنساف إذا انتفع بعلم أحد من أىل العلم فإنو يستحب لو أف يدعو لو، فقد نقل ابن 

عن الشيخ رزؽ اهلل التميمي اٟتنبلي الكوُب أنو قاؿ: يقبح بكم أف تستفيدوا منا ٍب  )الطبقات(أيب يعلى ُب 
علماء ا١تسلمُت عامة، وأف يرحم الشيخ عبد الغٍت ا١تقدسي ال تًتٛتوا علينا. فنسأؿ اهلل عز وجل أف يرحم 

 با٠تصوص النتفاعنا بكتابو، وكذا النتفاعنا بشرح شراح ىذا الكتاب.
 *** ا١تنت ***
 كتاُب الطََّهارَةِ 

قَاَؿ: َسِمْعُت َرُسوَؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم  -رضي اهلل عنو-َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب  - ٔ
َوِإنََّما ِلُكلّْ اْمِرٍئ َما نَػَوى، َفَمْن َكاَنْت ِىْجَرتُُو إَلى  -َوِفي ِرَوايٍَة: بِالنػّْيَّةِ -)إنََّما اأَلْعَماُؿ بِالنػّْيَّاِت يَػُقوُؿ: 
ا، َفِهْجَرتُُو ُسوِلِو، َفِهْجَرتُُو إَلى اللَِّو َوَرُسوِلِو، َوَمْن َكاَنْت ِىْجَرتُُو إَلى ُدنْػَيا ُيِصيبُػَها َأْو اْمَرَأٍة يَػتَػَزوَُّجهَ اللَِّو َورَ 

 .إَلى َما َىاَجَر إلَْيِو(
  *** الشرح ***

رٛتو –فإف البخاري                       ً                     كتابو هبذا اٟتديث استنان ا بأئمة العلم وا٢تدى،   -رٛتو اهلل–افتتح ا١تصنف 
افتتح كتابو هبذا اٟتديث، وجاء أف إسحاؽ بن إبراىيم بن راىوية ا١تتوَب سنة واحد وأربعُت ومئتُت من  -اهلل

                                                                       ً       ، قرين اإلماـ أٛتد، كاف ينقل عن علي بن ا١تديٍت أنو قاؿ: لو أف امرأ صنف كتاب ا فجعل ىػ( ٕٔٗ)ا٢تجرة 
 ا.                                     ً ُب أوؿ كل باب منو ىذا اٟتديث لكاف مناسب  

                ِ                                                                      وقاؿ اإلماـ أٛتد وم ن بعده أبو داود السجستا٘ب: ىذا أحد األحاديث الثبلثة أو األربعة اليت عليها 
مدار الدين. فما من حكم من أحكاـ الدين، وال تصرؼ من تصرفات العباد وا١تكلفُت إال ويدخل ىذا 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ِ  َ َ ٍ   و ُب  ر و اي ة : ، (ا اأَلْعَماُؿ بِالنػِّي اتِ )إ٪ت َ اٟتديث فيو وال شك، وبياف ذلك أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:   ِ  َ
 : والقاعدة عند أىل العلم أف ىذه اٞتملة تفيد اٟتصر.(بِالنػِّي ةِ )

 صيغ اٟتصر ووسائلو أربعة:
ّ  الصيغة األؤب: دخوؿ ما الكاف ة على إف . كما ُب ىذا اٟتديث، فإف ما الكاف ة إذا دخلت على إف                    ّ                               ّ         ّ                         

ّ                        تكف  عملها فبل تنصب االسم، و                     ً                                إ٪تا يكوف اٝتها مرفوع ا، وكذا خربىا، ولكنها تفيد اٟتصر.  
ت ع ُت  الصيغة الثانية: تقدـ ا١تعموؿ على العامل. كقوؿ اهلل عز وجل: } ِ  ُ إ ي اؾ  نػ ع ب د  و إ ي اؾ  ن س   َ ْ  َ  َ    ِ  َ   ُ  ُ ْ  َ   َ    ِ } 

أنت،   ُ                                         { ق دـ على الفعل فدؿ على اٟتصر، أي ال نعبد إال  ِ    َ إ ي اؾ  [، فا١تعموؿ وىو ا١تفعوؿ بو ُب }٘]الفاٖتة: 
 وال نستعُت إال بك سبحانك.

: تقدـ ا٠ترب على ا١تبتدأ، ولذا -وىي طريقة اٟتنابلة با٠تصوص- ِ                          وم ن تقدـ ا١تعموؿ على العامل  
، فإنو حينما قدـ ا٠ترب )ٖتليلها التكبَت(                ً                                       استدؿ اٞتمهور خبلف ا أليب حنيفة بقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

 تنعقد الصبلة إال بلفظ التكبَت دوف ما عداه.على ا١تبتدأ دؿ على اٟتصر، فبل 
ْ   َ  ُ     َِ َ  ِ         ُ ف اع ل م  أ ن و  ال إ ل و  إ ال  الل و  الصيغة الثالثة: تقدـ النفي قبل االستثناء. كقولو تعأب: }  َ ْ [، ٜٔ{ ]٤تمد:  َ 

ال اهلل ، فدلة ىذه اٞتملة على حصر العبادة فيو، فبل معبود ْتق إ(ِإال  الل وُ )على االستثناء  )ال(فتقدـ النفي 
 سبحانو.

َ  إ ف  الل و  ى و  الصيغة الرابعة: الفصل بُت ا١تبتدأ وا٠ترب بضمَت الفصل. كما ُب قوؿ اهلل عز وجل: }  ُ   َ        ِ
ُ  ْ ر يب  و ر ب ك م     َ  َ َ  ى و   [، ففصل بُت ا١تبتدأ وا٠ترب بضمَت الفصل }ٗٙ{ ]الزخرؼ: َ  ِّ   ُ.} 

عن غَت ما ذكر، فقوؿ النيب فهذه الصيغ األربع تدؿ على اٟتصر، وفائدة اٟتصر فيها: نفي اٟتكم 
: يفيد أنو ال عمل صحيح، وال عمل مثاب عليو إال أف تكوف )إ٪تا األعماؿ بالنيات(صلى اهلل عليو وسلم: 

 لو نية مقبولة.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

إذف فائدة اٟتصر: مفهـو ا١تخالفة للفظ احملصور، فبل تصح عبادة، وال يثاب ا١ترء على فعل إال أف 
 تكوف لو نية صاٟتة. 

 : [ٕ]علماء للنية ُب العملتقسيم ال
 األعماؿ ثبلثة أقساـ:

 القسم األوؿ: أعماؿ األركاف واٞتوارح.
 القسم الثا٘ب: أعماؿ اللساف. بالكبلـ واٟترؼ والصوت.

 القسم الثالث: أعماؿ القلوب. من احملبة والبغض والوالء والرباء وا٠توؼ والرجاء و٨تو ذلك.
 أثر النية ُب أعماؿ القلوب:

ثو العلماء ُب باب العقائد، وىذه ا١تسائل اليت تعرؼ بالعذر باٞتهل، وأثر ا٠تطأ، فهذا يبح
واالستهزاء ُب اللفظ ىل يؤثر على الردة، ومسألة االستتابة، و٨تو ذلك، و٤تلها غَت كتب الفروع، وإ٪تا أىل 

 العلم ُب الفروع يتكلموف عن أثر النية ُب عمل اللساف وىو الكبلـ، وُب األركاف.
 النية ُب أعماؿ األركاف:  أثر

 النية ٢تا أثراف:
                            ُ                                                 األثر األوؿ: ُب صحة الفعل الذي ي فعل. واٟتكم على فعل بالصحة والفساد و٨تو ذلك ىو من 

 األحكاـ الوضعية.
 األثر الثا٘ب: فيما يتعلق بالثواب عليو، يؤجر أـ ال يؤجر. 

ن العبادات، وسواء كانت من                        ً                             وال شك أف ٚتيع األفعاؿ مطلق ا سواء كانت من العادات، أـ م
                                                                    ُ                 ُ     األفعاؿ، أـ الًتوؾ، كلها ال يثاب عليو إال بالنية، أما الصحة فبعض األشياء ي شًتط ٢تا والبعض ال ي شًتط 
٢تا، فبل يثاب عليها ا١ترء إال بنية، ولذلك جاء ُب اٟتديث أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا سئل عن الرجل 

 

 
 الفقهاء ُب كل ا١تسائل اليت يشًتط ٢تا النية من عدمها ببل استثناء.إف فهمنا ىذا التقسيم استطعنا أف نفهم خبلؼ  [ٕ]
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، وذكر النيب صلى اهلل عليو وسلم أف الرجل إذا عم، أرأيت إف وضعها ُب حراـ()نيأٌب أىلو، ألو أجر؟ فقاؿ: 
 رفع اللقمة إٔب ُب امرأتو، أو ابنو أنو يؤجر على ذلك وتعد لو صدقة.

ً       إذف: عجب ا ألمر ا١تؤمن! فا١تؤمن ُب كل أعمالو بل وحركاتو وسكونو يؤجر عليها أجر ا عظيم ا، حىت       ً                                                                ً        
وإف ٓب يتكلم –                                                 ً        كن بشرط النية، وليس ا١تراد بالنية أف ا١ترء يقف قليبل  ٍب يقوؿ نومتو كما جاء ُب اآلثار، ول

: أنوي بنومي كذا، وأنوي بإتيا٘ب الطعاـ إٔب بييت كذا. فإف ىذا ٦تنوع، بل ذكر القاضي عياض أف -بلسانو
مر بو، وانظر ذلك بدعة، فالنية أمرىا سهل، وىي أف يقصد ا١ترء هبذا الفعل فعل ما أوجب اهلل عليو أو أ

)إف الرجل إذا خرج من بيتو ال ٮُترجو إال الصبلة، كاف لو بكل خطوة لقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
، وُب ا١تقابل انظر ١تن غبل ُب فهم )ال ٮترجو إال الصبلة(، فانظر لقولو: ٮتطوىا حسنة، و٤تيت عنو سيئة(

 النية ُب ا٠تروج من البيت، وقاؿ: إذا أرت أف ٗترج                                      ً       ً  النية وتشدد فيها، فصنف بعض األوائل مصنف ا كامبل  ُب
من بيتك فلك ٙتانوف نية، انو أف تقضي حاجة مسلم، وإذا رأيت ُب الطريق أذى أف ترفعو، وتفعل كذا، 

 وتفعل كذا. كل ىذا غَت صحيح.
إذف النية ىي خروجك من أجل الصبلة، ىذه ىي النية الصاٟتة، فتؤجر على ا١تشي، ولكن من 

ن بيتو ٟتاجة دنيوية لو فبل يؤجر على ا١تشي، أو ذىب إٔب ا١تسجد ُب الطريق فإنو ال يؤجر على خرج م
           ً                                                      ً               الطريق كامبل  ٓتبلؼ األوؿ، فإف األوؿ خرج ألجل الصبلة، والذي خرج ليشًتي شيئ ا من السوؽ ألجل 

ُ                                                            أىلو، واإلحساف  إٔب األىل، وإتياهنم، وقضاء حوائجهم، والنفقة عليهم أمر شرعي، ف قصد األمر الشرعي             
                                              ً                                             تثاب عليو، وطالب العلم عندما ٮترج من بيتو قاصد ا حلقة العلم تسبح لو ا٠تبلئق حىت اٟتيتاف ُب البحر.

 مسألة: 
ً                                                            ٬تب على اإلنساف دائم ا أف يراجع نيتو، وأف يتأكد من إخبلصو، ولذلك جاء ُب حديث عمار                   –

)إف ا١ترء ليصلي وليس لو من صبلتو إال نصفها، إال أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  -رضي اهلل عنو



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٛ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

، قاؿ أىل العلم: [ٖ]ثلثها، إال ربعها، إال ٜتسها، إال سدسها، إال سبعها، إال ٙتنها، إال تسعها، إال عشرىا(
إ٪تا ينقص أجر الصبلة ْتسب أمرين: ْتسب إخبلصو هلل عز وجل، ومتابعتو للنيب صلى اهلل عليو وسلم ُب 

 الفعل.
ً                                                           رء يسأؿ اهلل عز وجل دائم ا أف يرزقو اإلخبلص، وأف يرزقو السداد ُب قولو وعملو، ويسأؿ اهلل فا١ت                      

                                                                                   ّ          سبحانو وتعأب أف يطرد عنو الرياء والشرؾ والتشريك، ولذلك كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم يعل م أصحابو 
ً           ، فاإلنساف دائم ا يسأؿ اهلل (علمنعلم، ونستغفرؾ ١تا ال نو٨تن إنا نعوذ بك أف نشرؾ بك  :اللهم)أف يقولوا:               

ِ                            عز وجل اإلخبلص، ومن أ م ن الرياء والتشريك ُب النية فإ٪تا وقع ُب ما أ م ن فيو، فإنو ال ٮتاؼ على نفسو   َ                                         ِ  َ                  
ً   النفاؽ إال مؤمن، وال يأمنو إال منافق، كما جاء عن اٟتسن البصري، ولذلك كاف أىل العلم يؤكدوف دائم ا                                                                                           

ً    على مراجعة القلب، ودائم ا م  راجعة القلب ٢تا تعلق باألعماؿ.                      
 بقي الكبلـ عن صحة أعماؿ اٞتوارح:

                 ُ                                                               صحة أعماؿ اٞتوارح ي شًتط ٢تا النية، ونعٍت بصحة العمل أف تكوف ٣تزئة، فمن الناس من يعمل 
   ً                                                                           ً           عمبل  لكن نقوؿ: ىذا العمل غَت ٣تزئ. فلو أف امرأ كانت عليو جنابة ٍب انغمس ُب ماء ناوي ا رفع اٟتدث 

                    ً                                    و وصح؛ ألنو كاف ناوي ا، ولكن إذا ٓب ينو فإنو ال يرتفع حدثو.ارتفع حدث
إذف ا١تقصود بالصحة ىو صحة العبادة وإجزاؤىا، فإف كانت واجبة أجزأت عن الواجب، وإف  

 كانت مندوبة كفتو وصحت لئلثابة عليها.
 فيدخل ُب قولنا: الصحة. أمراف:

 األمر األوؿ: صحة العمل بالكلية.
                            ً   التفريق بُت ا١تندوب والواجب مع ا.األمر الثا٘ب: 

 واألعماؿ باعتبار النية وأثرىا ودخو٢تا ُب الصحة تنقسم إٔب قسمُت:

 

 
 رواه أٛتد بإسناد صحيح.  [ٖ]



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ً                         القسم األوؿ: عبادات ال تفعل إال عبادة. فهل رأيت امرأ قط يقـو قائم ا، ٍب يركع، ويسجد، فتقوؿ                                                               
 اٞتواب: ال.                                   ً                           لو: ماذا تفعل؟. فيقوؿ: إ٪تا أردت شيئ ا أخر غَت الصبلة اليت نصليها. 

أي اليت ال -وىذا القسم تشًتط لو النية لصحتو، وىذا معٌت قوؿ الفقهاء: إف األعماؿ التعبدية 
                  ً   تشًتط ٢تا النية مطلق ا. -                                                     ً  تفعل إال على صفة العبادة، وال تفعل على ىيئة العادات مطلق ا

     ً           ب شيئ ا، ٍب عندما                                                           ً         وعلى ذلك: لو أف امرأ من صبلة الفجر إٔب أذاف ا١تغرب ٓب يطعم شيئ ا وٓب يشر 
حل عليو الليل، قاؿ: ٓب ال أقوؿ: إ٘ب صائم. نقوؿ: صومك غَت صحيح. وىو ُب الفرض أوضح؛ ألف النيب 

، بينما صـو النافلة ٬توز ُب أثناء النهار، )ال صياـ ١تن ال يبيت الصياـ من الليل(صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
كل النهار، فبل ٬توز تبعيض النية فيو، وأما صـو النافلة فإنو والفرؽ بينهما أف الصـو الفرض الوجوب متعلق ب

 متعلق بكلها أو جزئها، فيجوز التبعيض فيها.
                                                   ً                                مثاؿ آخر من العبادات: لو أف امرأ كاف يعمل ُب اٟتج سائق ا، وذىب مع اٟتجيج، فوقف بعرفات، 

  ً                    صبل  لست ْتاج؛ ألنك ٓب تنو ٍب ذىب معهم إٔب مزدلفة، ٍب قاؿ: ٓب ال أقوؿ: إ٘ب حاج. فنقوؿ لو: أنت أ
 وقت دخولك ُب عرفة الدخوؿ ُب النسك واٟتج.

مثاؿ آخر: رجل كانت وظيفتو دفع العربات للحجيج والطائفُت، فكاف يطوؼ مرة وثانية وثالثة، 
، أو تؤجر عليها؟. ال؛ ألف ىذه                                                           ً                            فهل نقوؿ: إف طوافك ىذا من غَت نية، ٬تزئك عن طواؼ اإلفاضة مثبل 

 عل إال عبادة، فبلبد فيها من نية.عبادة ال تف
مثاؿ آخر من عبادات السمع: استماع القرآف عبادة، وقاؿ الفقهاء: إف ا١ترء ال يثاب على استماع 

                                                   ً        ً   القرآف، وال يسجد سجود التبلوة فيو إال حينما يكوف مستمع ا ال سامع ا.
 وا١تستمع: ىو الذي ينوي السماع ويقصده ويرخي ٝتعو لو.

ذي يسمعو، كأف فتح ا١تسجل أو ا١تذياع فسمعو، وىذا ال يثاب عليو وال يسجد مع والسامع: ىو ال
 القارئ سجود تبلوة.

القسم الثا٘ب: العبادات اليت تأٌب على ىيئة العادات، أو فيها شبهة بالعادات. فهناؾ بعض األفعاؿ 
ً               فيها شبو بالعادات، وىذه ال يشًتط فيها النية، وىي كثَتة جد ا، ولكن إف نوى  فيها يؤجر.                                                      



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٓٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                                   ً                                                       مثاؿ: لو أف امرأ استعار من امرئ شيئ ا عارية، فإف رد العارية ال يشًتط فيو النية، فلو أخذت منك 
ٍ                        الكأس، وأنا ساه  وناس  أعطيتك الكأس، صح الرد.      ٍ               

ً                               ً                     ً    ً          ولو أف امرأ أراد أف يرد قرض ا فرده خطأ، كأف اقًتض من زيد ألف ا، وأراد أف يعطي عمر ا ألف ا، فردىا                            
 خطأ، نقوؿ: صح؛ ألنو عادة وال يشًتط فيو النية.إٔب زيد 

وكذلك إزالة النجاسات كلها ال تشًتط ٢تا النية؛ ألهنا من العادات، فلو أف ٧تاسة وقعت على 
ثوبك ٍب جاء أمر طارئ فأزا٢تا، كأف نزؿ مطر، أو سقط ُب بركة، أو جاءت مشس فأزالتها بغَت نية منك، 

 نقوؿ: زالت؛ ألهنا من العادات.
ِ                                                                وأريد هبذا أف أؤص ل ١تسألة: وىي أف ا٠تبلؼ بُت اٞتمهور واٟتنابلة ُب اشًتاط النية ُب الوضوء                 
والغسل فقط ىذا ىو سببو، فإف فقهاء اٟتنفية يروف أف الوضوء والغسل فيو شبو بالعادة فبل تشًتط لو النية، 

ربد والتنظف، ولكن الصحيح أف ٓتبلؼ التيمم فإنو ال يوجد أحد يتيمم عادة، ولكن قد تغتسل من أجل الت
 الوضوء والغسل ال بد فيهما من نية؛ ألهنا عبادة خالصة.

 أثر النية ُب أفعاؿ اللساف: 
                                                                     ً        فعل اللساف ىو الكبلـ باٟترؼ والصوت، فإف ٓب يكن فيو حرؼ وال صوت فبل يسمى كبلم ا، وما 

 نسب لؤلخطل أنو قاؿ:
إف الكبلـ لفي الفؤاد 

 وإ٪تا
 

على الفؤاد  ُجعل اللساف ***
 دليبل

 

 فما قالو األخطل، وإف كاف قالو األخطل فإ٪تا قاؿ:
 إف البياف لفي الفؤاد وإ٪تا

 

ُجعل اللساف على الفؤاد  ***
 دليبل

 

                            ً                       فا١تقصود أنو ال يكوف الكبلـ كبلم ا إال إذا تكلم ا١ترء بو.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٔٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ً                                    والنية ُب باب الكبلـ سهل جد ا، فإذا تواطأ القلب على الكبلـ ونية  اللفظ من حيث األجر واإلثابة                         
 فيثاب عليو ببل شك.

وأما من حيث العقود فإف القصد شرط فيها، وا١تراد بالعقود: إنشاء االلتزاـ الذي يلتـز بو ا١ترء على  
 نفسو من بيع، وشراء، ونكاح، وطبلؽ، وىبات، وسلم، و٨تو ذلك من عقود كثَتة.

 يتعلق بالنية. الفرؽ بُت ا٢تازؿ والناسي وأثره فيما مسألة:
القصد شرط ُب صحة أعماؿ اللساف، وأما العقود فإف غَت القاصد ال ٭تكم بأنو قد صح عقده، 
ً                                                                  فلو أف امرأ أخطأ أو كاف نائم ا فقاؿ: بعت سيارٌب، أو طلقت زوجيت. تقوؿ: ال ينعقد ىذا العقد؛ ألنو غَت                             

 قاصد.
 والقصد على نوعُت:

                                       ً          ا١ترء وأف ينوي أف يتكلم، ومن ال يكوف قاصد ا للفظ ىو النوع األوؿ: قصد اللفظ. بأف يقصد 
 اجملنوف، والنائم، وا١تخطئ، فا١تخطئ يريد أف يقوؿ ١ترأتو قومي فقاؿ: أنت طالق.

                                                               ً                       النوع الثا٘ب: قصد اٟتكم أو النتيجة أو األثر. ٔتعٌت أف يكوف ا١ترء قاصد ا أف يتلفظ باللفظ، لكن 
إنو غَت قاصد النتيجة مع قصده للفظ، فا٢تازؿ ٯتزح معك ويقوؿ: بعتك نيتو ال يريد نتيجتها، وأما ا٢تازؿ ف

سيارٌب. ويقصد اللفظ، ولكن ال يقصد البيع، فنقوؿ: من قصد اللفظ وٓب يقصد اٟتكم. ال ينعقد بلفظو أي 
 عقد أو التزاـ، إال ثبلثة عقود فقط نص عليها النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب ما رواه أىل السنن أنو قاؿ:

ا للنتيجة مع )ثبلث جدىن جد، وىز٢تن جد: النكاح، والطبلؽ، والرجعة( ً              ، فاستثٍت من ٓب يكن قاصد                       
 ، فالنية موجودة لكنها ناقصة، وذلك لسبب خطورة ىذه العقود الثبلثة.[ٗ]للحكمقصده 

  

 

 
 يراجع، لعل الشيخ قصد أف يقوؿ: اللفظ. مفرغ األشرطة. [ٗ]



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 *** ا١تنت ***
)ال يَػْقَبُل اللَُّو : اهلل عليو وسلم صلىقَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو  -رضي اهلل عنو–َعْن أَِبي ُىَريْػَرَة  -ٕ

 .َصالَة َأَحدُِكْم إَذا َأْحَدَث َحتَّى يَػتَػَوضََّأ(
  *** الشرح ***

ىذا اٟتديث يدؿ على نفي : )ال يَػْقَبُل اللَُّو َصالَة َأَحدُِكْم إَذا َأْحَدَث َحتَّى يَػتَػَوضََّأ( قولو:
اجملرد ٬تب أف ٭تمل على واحد من ثبلثة أمور، هبذا الصحة؛ ألف القاعدة عند أىل العلم: أف النفي 

 الًتتيب:
 األمر األوؿ: أف ٭تمل على نفي اٟتقيقة والوجود. أي ال صبلة ُب الوجود تراىا.

 األمر الثا٘ب: أف ٭تمل على نفي الصحة. إف تعسر ٛتلو على نفي اٟتقيقة والوجود.
 لو على نفي الصحة.األمر الثالث: أف ٭تمل على نفي الكماؿ. إف ٓب ٯتكن ٛت

)ال يقبل اهلل صبلة : نفي الصحة؛ ألف الرواية اليت ذكرىا الشيخ: )ال صبلة(وا١تراد بالنفي ُب قولو: 
 : أي ال تصح صبلة أحدكم.أحدكم(

 أي إذا جاءه وصف حكمي يرفع عنو حكم الطهارة. :(إَذا َأْحَدثَ ) قولو:
 واألحداث نوعاف:

ي ٭تدث بأحد نواقض الوضوء الثمانية، فإذا خرج شيء من النوع األوؿ: وصف حكمي. وىو الذ
أحد السبيلُت، أو خرج دـ كثَت، أو قاء ا١ترء، أو مس أحد فرجيو، أو أكل ٟتم جزور، أو ٨تو ذلك، فإنو 

ً                   ً  ينتقض وضوؤه حكم ا، مع أنك ٓب تر شيئ ا.                
، فالنجاسة إذا النوع الثا٘ب: وصف حقيقي. وىذا الذي تراه بعينيك، وىذه اليت تسمى النجاسات
 وقعت على ثوبك تراىا بعينيك، وإذا مست بدنك فإنك تستطيع أف ٘تسها أو تراىا بعينيك.

 ، وٓب يقل: أزاؿ النجاسة.(يَػتَػَوض أَ )وا١تقصود ُب ىذا اٟتديث إ٪تا ىو اٟتدث اٟتكمي؛ ألنو قاؿ: 
 فوائد اٟتديث:



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 أ ال تصح صبلتو.الفائدة األؤب: أف الوضوء شرط لصحة الصبلة، فمن ٓب يتوض
                                                  ً                                    وأما إزالة النجاسة فإهنا مانع، وإف ٝتاىا الفقهاء شرط ا، فالفقهاء يتجوزوف ُب ا١تصطلحات، ٓتبلؼ 
                                                                                      ً     األصوليُت، فإهنم يفرقوف بُت الشرط وا١تانع والسبب، والفقهاء رٔتا ٝتوا الشرط وا١تانع والسبب شروط ا من 

العدـ إ٪تا ىو الطهارة، وأما إزالة النجاسة كأف يكوف  باب التجوز، لكن الشرط اٟتقيقي الذي يلـز من عدمو
 على ثوب ا١ترء أو على بدنو ٧تاسة فإ٪تا ىي مانع من صحة الصبلة.

 إذف إزالة النجاسة مانع، والتطهر من اٟتدث شرط.
 ويفرؽ بُت ا١تانع والشرط من وجهُت: 

 بدلو، وأما ا١تانع فإنو يسقط                                                ً          الوجو األوؿ: أف الشرط ال يسقط ْتاؿ، حىت لو كنت عاجز ا تنتقل إٔب
                                                                ً                               بالعجز. فمن عجز عن الوضوء أو الغسل ينتقل إٔب التيمم، ومن كاف عاجز ا عن التيمم يتطهر بالنية، ٔتجرد 

 أف ينوي وأنو ْتث وٓب ٬تد، فتكفيو النية.
 أما من كاف على ثوبو أو بدنو ٧تاسة وٓب ٬تد ما يزيلها بو كماء و٨توه، فا١تذىب أنو ينتقل إٔب

التيمم، والصحيح: أنو ال ينتقل للتيمم، وىو اختيار الشيخ تقي الدين؛ ألنو مانع وليس بشرط، فنقوؿ: 
 تصلي على حالك وال تتيمم من أجل النجاسة.

مثاؿ: رجل توضأ ٔتاء أو تطهر بتيمم، وعلى ثوبو ٧تاسة دـ أو بوؿ أو غائط، وال يستطيع أف 
 وال تتيمم. ٓتبلؼ ا١تشهور من ا١تذىب؛ وذلك ألمرين: يغسلها، والوقت ضيق، نقوؿ: صل بالنجاسة

 األمر األوؿ: أنو ٓب يرد ُب الكتاب وال ُب السنة أف إزالة النجاسة ٢تا بدؿ.
 األمر الثا٘ب: القاعدة ا١تطردة أنو ا١تانع إف عجز عنو ال ينتقل لبدلو.

                                                      ً                             الوجو الثا٘ب: أف من نسي الطهارة من اٟتدث أو أخطأ فيها ظن ا أنو متطهر فباف خبلؼ ذلك، أو 
                                                                     ً        جهل حكمها ٍب عرؼ بعد ذلك فإف صبلتو غَت صحيحة؛ ألنو شرط، والشرط ال يسقط مطلق ا، ٓتبلؼ 

 نعلو النجاسة، فمن نسي أف بثوبو ٧تاسة فصلى فصبلتو صحيحة، فالرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم صلى وُب
                                         ً                                              أذى، ٧تاسة، فأزالو ُب أثنائها، ولو كاف باطبل  ألبطلنا صبلتو كلها، وٛتنة ١تا صلت وكانت ٕتعل ٖتتها 

 ، فهذه ٧تاسة ولكن معفو عنها أو سقطت ألهنا مانع.-رضي اهلل عنو–طست ١تا ٮترج منها دـ 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٗٔ
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          ً  دـو موجود ا.                                                ً              إذف ىناؾ قاعدة: أف النسياف واٞتهل ٬تعل ا١توجود معدوم ا، وال ٕتعل ا١تع
 وىذه القاعدة ذكرىا مشس الدين الزركشي ُب شرحو ١تختصر ا٠ترقي.

                                      ً                                    اٞتهل والنسياف ٕتعل ا١توجود كالنجاسة معدوم ا، كأف ٓب تكن عليو ٧تاسة؛ فيصلي صبلتو 
 صحيحو؛ ألنو ناس.

                    ً                           ً              وال ٕتعل ا١تعدـو موجود ا، فمن ٓب يتوضأ ال ٕتعلو متوضئ ا، فيعيد صبلتو.
                                                         ً م جزور وىو يعلم أف أكل ٟتم اٞتزور ناقض للوضوء، فلم يكن جاىبل  مثاؿ: رجل أكل ٟت

، وبعد أسبوع جاءه رجل فقاؿ: يا زيد: الوليمة اليت حضرهتا عندنا كاف فيها ٟتم جزور. فنقوؿ: [٘]للحكم
                                                                           ً           صبلة العصر اليت صليتها بعدىا أعدىا، ولو كانت بعد أسبوع. ٓتبلؼ ما لو نسي وٛتل طفبل  فيو ٧تاسة، 

     ً       ً                                                             ى يوم ا كامبل  ٜتس فروض فنقوؿ: ال تعد صبلتك؛ ألنو نسياف، والنص واضح وصريح فيها.وصل
                   ُ        ، فكل شيء يسمى صبلة ت شًتط لو )ال صبلة(الفائدة الثانية: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

الطهارة، فصبلة اٞتنازة تسمى صبلة، فبل تصح إال بطهارة من اٟتدث، وصبل العيدين تسمى صبلة، 
 واالستسقاء صبلة، وقياـ الليل، والوتر، كلها ٬تب فيها الطهارة.

                                   ُ                فمفهـو ىذا اٟتديث: أف ما ليس صبلة ال ت شًتط لو الطهارة.
، فإنو يقوؿ: إف [ٙ])الطواؼ بالبيت صبلة، غَت أنو ٬توز الكبلـ فيها(ومن صحح حديث: 

أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ لعائشة:               ُ                                         الطواؼ بالبيت ت شًتط لو الطهارة؛ ألنو صبلة. ويدؿ ٢تذا القوؿ 
، فاشًتط للطواؼ الطهارة من اٟتدث األكرب، واٟتدث األصغر ُب )افعل ما يفعل اٟتاج غَت أف ال تطوُب(

 معناه، وىو من باب قياس الشبو، والعكس من قياس األولوي.
 

 
 واٞتهل نوعاف:  [٘]

                                         ً                النوع األوؿ: جهل باٟتكم. وىذا معفو عنو مطلق ا، ؤتعناه الشك.
 النوع الثا٘ب: جهل باٟتقيقة.

 رواه أٛتد. [ٙ]
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 ومن قاؿ: الطواؼ ليس صبلة. قاؿ: ٬توز الطواؼ ببل طهارة.
، أو من عليو [ٚ]تبلوة ١تن يقرأ فمرت بو آية هبا سجدة، ىل تسجد ا١ترأة اٟتائضمسألة: سجود ال

 ؟[ٛ]حدث أصغر
 فيو قوالف ألىل العلم:

القوؿ األوؿ: أف سجود التبلوة صبلة. وىو مشهور ا١تذىب، فقالوا: ٬تب التطهر، و٬تب التكبَت، 
 و٬تب التسليم، و٬تب التوجو للقبلة.

وة ليس بصبلة. وىو اختيار الشيخ تقي الدين، بدليل أف النيب صلى القوؿ الثا٘ب: أف سجود التبل
 اهلل عليو وسلم ٖترؾ وىو على ا١تنرب، ونزؿ وقاـ، ولكن يستحب ٢تا الطهارة، ويستحب ٢تا التوجو للقبلة. 

 وىذا ىو األقرب.
د مسألة: سجود الشكر، مثاؿ: رجل وىو ُب الشارع جاءه خرب مفرح وأنو ٧تح، ىل يشًتط لسجو 

                                                    ُ                للشكر الطهارة أـ ال؟ ىو ٤تل ىذا ا٠تبلؼ، والصحيح أنو ال ت شًتط لو الطهارة.
 *** ا١تنت ***

َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َوأَِبي ُىَريْػَرَة َوَعاِئَشَة رضي اهلل عنهم قَاُلوا: قَاَؿ َرُسوُؿ  -ٖ
 .ِلأَلْعَقاِب ِمَن النَّاِر()َوْيٌل  :صلى اهلل عليو وسلم اللَّوِ 

  *** الشرح ***
ىذا اٟتديث ُب معٌت ا١تتواتر عن النيب صلى اهلل عليو وسلم، فقد جاء من طريق عبد اهلل بن عمرو، 

 وأيب ىريرة، وعائشة، وغَتىم.
 مفردات الحديث:

 

 
 والصحيح أنو ٬توز للمرأة أف تقرأ لعدـ وجود حديث صحيح ُب منعها من قراءة القرآف. [ٚ]
 وليس اٟتدث األكرب؛ ألف اٟتديث األكرب ال ٬توز معو قراءة القرآف، إال اٟتائض؛ ألف حدثها دائم ومستمر. [ٛ]



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٙٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

)ويل العقب ىو آخر القدـ من جهة الظهر، وجاء ُب بعض الروايات:  :()َوْيٌل ِلأَلْعَقابِ  قولو:
 ، وىو أعبلىا من جهة الكعب.للعراقيب من النار(

 فوائد اٟتديث:
 ىذا اٟتديث من األحاديث اليت بٍت عليها العديد من األحكاـ، واستنبط منها العديد من الفوائد:

 الطهارة.الفائدة األؤب: وجوب استيعاب أعضاء الوضوء ُب 
فبل ٬توز ُب الطهارة اإلخبلؿ بعضو؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم هنى عن ترؾ عقب، فمن باب 

 أؤب ترؾ عضو كامل.
 واإلمامية يروف ا١تسح على القدـ، وأهنا ال تغسل، وىذا قوؿ باطل.

 عل. هبذا اٟتديث على أنو ال ٬توز ا١تسح على الن [ٜ]الفائدة الثانية: استدؿ اإلماـ أٛتد
رفعو للنيب صلى اهلل عليو وسلم: مسح على النعل. وىذا  -رضي اهلل عنو–فقد جاء عن علي 

 اٟتديث ألىل العلم فيو توجيهاف:
 التوجيو األوؿ: أهنم ضعفوه. 

                                                                     ً              التوجيو الثا٘ب: أف من صححو من أىل العلم ٛتلو على نوع من النعل يكوف ساتر ا ألغلب البدف، 
                ً                                                 يًتؾ العقب مكشوف ا، ولو جاز ا١تسح على النعل ٞتاز ترؾ العقب بغَت غسل.  وثابتة بنفسها؛ ألف النعل

 .                                          ً                               ً  الفائدة الثالثة: أف من ترؾ الوضوء أو شيئ ا منو فبل تصح صبلتو، ولو صلى جاىبل 
ً                        ً        ً         ألف الصحابة كانوا ال يًتكوف أعقاهبم تعمد ا من غَت غسل، وإ٪تا نسيان ا أو جهبل  للحاؿ ال                                     

           ً                                     أنو رأى رجبل  ُب رجلو ١تعة فأمره بإعادة الصبلة وقاؿ:  [ٓٔ]جاء ُب رواية عند أٛتدللحكم، ومع ذلك فقد 
 .)ويل لؤلعقاب من النار(

 

 
 ُب رواية عبد اهلل ابنو. [ٜ]
 بإسناد صحيح. [ٓٔ]
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 الفائدة الرابعة: أنو ال بد من الغسل ُب فرائض الوضوء، وال ٬تزئ ا١تسح. 
 والغسل: ىو سيبلف ا١تاء على العضو وانفصالو.

 ؿ، وىو ا١ترتبة الثانية.والنضح: ىو غمر ا١تكاف با١تاء من غَت انفصا
 وا١تسح: ىو إصابة ا١تمسوح بو اليد ببلل ٍب وضعو على العضو، وىو ا١ترتبة الثالثة.

وبعض الناس إذا أراد أف يتوضأ يبل يديو با١تاء ٍب ٯتسح وجهو فنقوؿ: ال يصح وضوؤؾ؛ ألنك 
ك، وأما أف ٕتعل على مسحت وٓب تغسل، والبد أف يساؿ ا١تاء، فتجعل ُب كفيك ماء ٍب ٕتعلو على وجه

         ً        يديك بلبل  فبل ٬تزئ.
ً                                    ومن الناس من يغسل طرؼ يده والباقي ٯتسحو مسح ا، فنقوؿ: ىذا غَت ٣تزئ؛ ألنو مسح وليس                                           

 بغسل، والواجب إ٪تا ىو الغسل.
ووجو االستدالؿ: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم رأى ُب رجل ١تعة، وا١تسح يظهر اللمعة، ٓتبلؼ 

 .الغسل وىو اإلسالة
 الفائدة ا٠تامسة: استحباب الدلك.

              ً                           ، واإلنساف غالب ا ال يستطيع أف يغسل عقبو إال )ويل لؤلعقاب(ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
ّ                                                        بدلك، إال عندما يكوف ىناؾ ٕب  و٨توه، أما بكأس فبل بد من الدلك، ولذلك استحب الدلك وليس                           

 بواجب.
 *** ا١تنت ***

)إَذا تَػَوضَّأَ قاؿ:  صلى اهلل عليو وسلم: َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو -رضي اهلل عنو–ُىَريْػَرَة َعْن أَِبي  -ٗ
َقَظ َأَحدُُكمْ   ِمْن نَػْوِمِو فَػْليَػْغِسْل َأَحدُُكْم فَػْلَيْجَعْل ِفي أَْنِفِو َماًء، ثُمَّ لِيَػْنَتِثْر، َوَمْن اْسَتْجَمَر فَػْلُيوِتْر، َوِإَذا اْستَػيػْ

 . َل َأْف يُْدِخَلُهَما ِفي اإِلنَاِء َثالثاً، فَِإفَّ َأَحدَُكْم ال َيْدِري أَْيَن بَاَتْت َيُدُه(َيَدْيِو قَػبْ 
  )فَػْلَيْستَػْنِشْق ِبِمْنَخَرْيِو ِمَن اْلَماِء(َوِفي َلْفٍظ ِلُمْسِلٍم: 

 .)َمْن تَػَوضَّأَ فَػْلَيْستَػْنِشْق(َوِفي َلْفٍظ: 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٛٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

  *** الشرح ***
 ث ٚتل:ىذا اٟتديث فيو ثبل

 اٞتملة األؤب: ما يتعلق بقضية االستنثار واالستنشاؽ. 
: ، (إَذا تَػَوض َأ َأَحدُُكْم فَػْلَيْجَعْل ُب أَْنِفِو َماًء، ٍُب  لِيَػْنَتِثرْ )وذلك ُب قولو:  ل م  ٍ   و ُب  ل ف ظ  ل م س   ِ ْ  ُ  ِ  ٍ  ْ )فَػْلَيْستَػْنِشْق َ  ِ َ 

: ، ٔتِْنَخَرْيِو ِمَن اْلَماِء( ٍ   و ُب  ل ف ظ   ْ : وىذه اٞتملة بألفاظها الثبلث استدؿ هبا على تَػَوض َأ فَػْلَيْستَػْنِشْق()َمْن َ  ِ َ 
 مسائل:

 ا١تسألة األؤب: أف االستنشاؽ واجب.
ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم أمر بو، وال يأمر النيب صلى اهلل عليو وسلم إال بواجب، وىذا األصل 

 توضأ قط إال و٘تضمض واستنشق.ُب العبادات، وٓب يثبت أف النيب صلى اهلل عليو وسلم 
 ا١تسألة الثانية: صفة االستنشاؽ.

 واالستنشاؽ لو صفتاف: 
                                          ً                                    الصفة األؤب: صفة كماؿ. وىي أف ٬تعل ا١تاء قريب ا من أنفو ٍب يستنشقو هبواء، حىت يصل إٔب 

 منخره، وسيمر معنا ُب حديث عثماف.
                        ً    ؽ، اليت يسمى فاعلها مستنشق ا، الصفة الثانية: صفة إجزاء. وىي أقل صفة من صفات االستنشا

، وأقل ما ٯتكن )فليجعل ُب أنفو ماء(وىو أف ٬تعل ُب أنفو ماء، لذلك قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
                                                                            ً               يتصور أف يوضع ُب األنف ا١تاء: أف يبل ا١ترء يديو ٍب يضعهما ُب أنفو، أو أف يبل منديبل  فيضعو ُب أنفو، 

ً      وىذا ٭تتاج لو من كاف مريض ا وبو أذى ُب أنفو كحساسية وجروح، و٨تو ذلك، فإنو ُب ىذه اٟتالة يسمى                         
      ً                        مستنشق ا؛ ألنو جعل ُب أنفو ماء. 

 سنة وليس بواجب. -وىو إخراج ا١تاء الذي دخل مع االستنشاؽ-ا١تسألة الثالثة: أف االستنثار 
مر باالستنثار إال ُب                                              ً                   ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا أمر ُب األحاديث ٚتيع ا باالستنشاؽ، وٓب يأ

بعضها، ُب الرواية األؤب معنا، وُب روايات أقل منها، وإ٪تا أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم باالستنثار كما أمر 
ً                    با١تبالغة ُب االستنشاؽ، فإنو ُب حديث لقيط أمر با١تبالغة ُب االستنشاؽ ما ٓب تكن صائم ا، فأمر باالستنثار،                                                                            
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باب التأكيد ُب الصفة ال ُب اٟتكم، فاٟتكم يتعلق باالستنشاؽ فقط، ولكن من  وا١تبالغة ُب االستنشاؽ من
باب ا١تبالغة ُب االستنشاؽ أمر با١تبالغة فيو وأمر باالستنثار، وىذا ىو الصحيح؛ ألف االستنثار ُب بعض 

أو أصابع ال                                                                       ً       الصور ال ٯتكن أف يكوف، وىو ُب صفة اإلجزاء الدنيا حينما يضع ا١ترء ُب أنفو بلبل  ٔتنديل 
 ٯتكن أف يستنثر إال ٔتشقة.

ولذلك نقوؿ: إف الواجب االستنشاؽ ال االستنثار. وىذا ىو الصحيح، وىو مشهور مذىب 
 اٟتنابلة، واختيار الشيخ تقي الدين. 

وا١تضمضة فعل اثنُت من ثبلثة، والنووي قاؿ: واحد من ثبلثة. والصحيح اثنُت من ثبلثة، وىو 
و٣تو، فلو أف امرأ أدخل ا١تاء وحركو ُب فيو ٍب ابتلعو نقوؿ: ٘تضمضت وصح وضوؤؾ. إدخاؿ ا١تاء وٖتريكو 

يَا ) ألف ا١تقصود من ا١تضمضة واالستنشاؽ إ٪تا ىو إيصاؿ ا١تاء ألطراؼ الوجو، ولذلك قاؿ اهلل عز وجل:
، وا١تضمضة (ٙ)ا١تائدة:  (أَْيِدَيُكْم ِإَٔب اْلَمرَاِفقِ أَيػ َها ال ِذيَن آَمُنوْا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَٔب الص بلِة فاْغِسُلوْا ُوُجوَىُكْم وَ 

 واالستنشاؽ من الوجو، ولذلك طرد وعكس، حىت ُب باب الصـو يؤثر أهنما من الوجو أـ ال؟.
يدؿ ىذا على أف االستنشاؽ واجب ُب الوضوء  )إذا توضأ أحدكم(ا١تسألة الرابعة: أف قولو: 

 الغسل من باب قياس األؤب.واٟتديث نص فيو، ويدؿ على وجوبو ُب 
ألف الوضوء جزء من الغسل وال عكس، فما ثبت ُب الوضوء يثبت ُب الغسل ُب الغالب وال 

 عكس. 
 اٞتملة الثانية: ما يتعلق بقضية االستجمار. 

 : وا١تراد بالوتر أف يقطع على وتر.(َوَمْن اْسَتْجَمَر فَػْلُيوتِرْ )وذلك ُب قولو: 
حكم ا٠تارج من السبيلُت باٟتجارة و٨توىا، فاالستجمار من اٞتمر وىي واالستجمار: ىو إزالة  

 اٟتجارة الصغَتة، وكاف العرب يأخذوهنا فيزيلوف هبا النجاسة، وال يستجمر إال للخارج من السبيلُت فقط.
وبناء على ذلك: لو أف النجاسة جاوزت احملل، أي جاوزت احملل ا١تعتاد اليت تصل إليو ُب ا٠تارج 

بيلُت البوؿ أو الغائط، فبل ٬توز إزالتها إال با١تاء، وإ٪تا خفف ُب االستجمار حمللها فقط دوف ما من الس
 عداه.
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إزالة حكم ا٠تارج: وليس ا٠تارج؛ ألف ا١ترء إذا استجمر ُب اٟتقيقة سيبقى شيء، فمهما أتيت 
حكم. فحكمنا  ٔتنديل فمسحت جلدؾ أو مسحت ْتجر فبل بد أف يبقى على اٞتلد شيء، ولذلك قلنا:

 ْتكم أنو طاىر، ٓتبلؼ ا١تاء فإنو يقطعو بالكلية.
 وا٠تارج من السبيلُت لو أمراف:

األمر األوؿ: ىناؾ شيء واجب أوجبو النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب حديث سلماف وغَته، أنو ال 
ة، فيكوف من يصح االستجمار بأقل من ثبلثة. ومن ٛتل ىذا اٟتديث على الوجوب فإنو ٭تملو على الثبلث

 يوتر أي بالثبلثة.
ومن أىل العلم من يقوؿ: إف ىذا اٟتديث يدؿ على ىذا ومعٌت زائد، وىو أف من زاد عن الثبلث  

فالسنة أف يقطع على وتر، وٓب نقل: ىو واجب. ألنو جاء ُب رواية عند أيب داود وابن ماجة أف النيب صلى 
، أي فليوتر فيما عل فقد أحسن، ومن ٓب يفعل فبل حرج()من استجمر فليوتر، فمن فاهلل عليو وسلم قاؿ: 

 زاد عن الثبلثة.
 

 ومن النكت: 
، بشيء يتعلق بالبخور، فقاؿ: ليس االستجمار )من استجمر فليوتر(استدؿ اإلماـ مالك ْتديث: 

بن ىنا إزالة النجو ا٠تارج من السبيلُت، وإ٪تا ىو جعل العود ا٢تندي على اٞتمر. ولذلك جاء ُب حديث ا
 ج م ر، فإنو كاف ٬تمر مسجد النيب 

ّ                           عمر أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف ٬ت  م ر، وسيأٌب حديث ن عيم ا١ت  َ
ُ
       ُ               ّ َ ُ                                  

           ً    أف يكوف وتر ا.   -أي التطيب بالبخور-صلى اهلل عليو وسلم، فكاف مالك يقوؿ: إف السنة ُب االستجمار 
ً      ً   جود ثبلث مرات، أو أف ٕتعل ق ط ع ا وتر ا،             ً                                               كيف يكوف وتر ا؟ قاؿ: واحدة من اثنتُت، أف يكوف دورانو على ا١تو   َ  ِ                        

واحدة أو ثبلث أو ٜتس، وىذا استدالؿ اإلماـ مالك، وىو إماـ وال شك من األئمة ا١تتبوعُت الكبار 
األجلة، ولكن ظاىر اٟتديث ُب باب الطهارة، فهو يتعلق باالستجمار الذي ىو إزالة النجو ا٠تارج من 

 وضح وأظهر ُب بياف ا١تقصود.السبيلُت، واٟتديث عند أيب داود أ
 فوائد ىذه اٞتملة:
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                                    ً                       الفائدة األؤب: أف االستجمار مشروع مطلق ا، وليس من الدين تركو.
ألف من الناس من يصاب بالوسواس فيقوؿ: إف االستجمار ال بد أف يبقى معو شيء من النجاسة. 

و٬توز ىذا، وإف كاف االستنجاء أكمل                  ً                                     فيًتؾ االستجمار مطلق ا ويذىب إٔب االستنجاء، فنقوؿ: ٬توز ىذا 
                                 ً                                        طهارة وأًب وال شك. ولكن من تركو ظن ا منو أنو غَت مشروع فبل شك أنو ٥تالف للسنة.

 ، يدؿ على االستحباب فيما زاد عن ثبلث.)فليوتر(الفائدة الثانية: أف قولو: 
الثبلث فإنو واجب ، وأما )من فعل فقد أحسن، ومن ترؾ فبل حرج(١تا جاء ُب رواية أيب داود: 

لؤلحاديث األخر كحديث سلماف وغَته عندما أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم أف يقطع ا١تستجمر على 
 ثبلث.

.   اٞتملة الثالثة: تتعلق بغسل اليد بعد االستيقاظ من النـو
َأْف يُْدِخَلُهَما ُب اإِلنَاِء َثبلثاً، فَِإف   َوِإَذا اْستَػيػَْقَظ َأَحدُُكْم ِمْن نَػْوِمِو فَػْليَػْغِسْل َيَدْيِو قَػْبلَ )وذلك ُب قولو: 

: ا١تراد هبذه اٞتملة أنو يشرع للمسلم بعد استيقاظو من النـو أف يغسل يديو َأَحدَُكْم ال َيْدرِي أَْيَن بَاَتْت َيُدُه(
  ً   مع ا.

 وُب ىذه اٞتملة مسائل:
 باب العادة؟.ا١تسألة األؤب: ىل غسل اليدين بعد النـو من باب التعبد أـ من 

 من قاؿ: إنو من باب التعبد. يقوؿ: ال بد لو أف ينوي ىذا الغسل.
 ومن قاؿ: إنو من باب العادة. قاؿ: أي غسل ٬تزئ عنو.

                                                    ً                                  والراجح: أنو من باب العادة، فكل غسل ٬تزئو، وليس إزالة  للنجاسة وإ٪تا كحكم إزالة النجاسة.
؟.ا١تسألة الثانية: ١تاذا أمر النيب صلى اهلل ع  ليو وسلم بغسل اليدين بعد االستيقاظ من النـو

 اختلف العلماء ُب ىذا على أقواؿ:
، وىو قوؿ )فإنو ال يدري أين باتت يده؟(القوؿ األوؿ: أنو ٧تس. فالنيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

دنا ُب ، قاؿ: كاف رجل عن)بستاف العارفُت(اٞتمهور ومشهور ا١تذىب، وقد جاء أف النووي ذكر ُب كتابو 
             ً                                                                                 نوى وكاف سليط ا، فقاؿ مرة: نعم، إ٘ب أعلم أين باتت يدي؟. فلما أراد أف يناـ ربط يده ُب طرؼ السرير، 
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فلما استيقظ من نومو إذا بيده على موضع النجاسة من جسده، قاؿ: واستفاضت عندنا ُب بلدنا حىت 
 يكوف حكمهما حكم ا١تتواتر أو ا١تشهور.

اهلل عليو وسلم أمر بو العرب، فهو خاص هبم دوف من عداىم؛ ألف القوؿ الثا٘ب: أف النيب صلى 
العرب ُب ببلد حارة، ومن عادة العرب االستجمار دوف االستنجاء با١تاء، فرٔتا من استجمر بقي ُب يده أثر 

 للنجاسة، فإذا كاف ُب اٟتر وناـ عرقت يده فجاءت النجاسة وبقيت فيها.
                       ً   وُب اٟتقيقة أف ُب ىذا تكلف ا.

)إف الشيطاف                           ً                                          صحيح: أف ىذا أمر تعبدي مطلق ا، ومثلو كمثل قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: وال
 ، وىذا ما قرره الشيخ تقي الدين.يبيت على منخر أحدكم، فإذا استيقظ فليستنثر(

وبناء على ذلك: إذا عرفنا العلة عرفنا اٟتكم، وىذا اختيار ا٠ترقي وغَته أف ىذا من باب 
 كاف ا١تشهور من ا١تذىب أنو من باب الوجوب.االستحباب، وإف  

ا١تسألة الثالثة: أف ا١ترء إذا غمس يده ُب اإلناء فهل تسلبها الطهورية أـ ال؟ ا١تشهور من ا١تذىب أهنا 
                                         ً              ً   تسلبها الطهورية فينتقل ا١تاء من كونو طهور ا إٔب كونو طاىر ا. 

كلم عن اٟتكم التكليفي وٓب يتكلم والصحيح: أهنا ليست كذلك: ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم ت
عن اٟتكم الوضعي وىو صحة الوضوء من ا١تاء الذي غمس فيو، فدؿ ذلك على أف الغسل مشروع 

                                                                   ً    ، ولكنو ال يسلب الطهورية إف غمسو، وٓب يذكره النيب صلى اهلل عليو وسلم مطلق ا، [ٔٔ]       ً         ً استحباب ا أو وجوب ا
 وإ٪تا ىو فهم مبٍت عل العلة.

)قبل أف يدخلهما ُب أف الغسل الثبلث واجب؛ لقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم:  ا١تسألة الرابعة:
، وصفة الغسل الثبلث ىو باٞترياف، فإف كل جرية بغسلة، فإذا جعل ا١ترء يديو ٖتت سنبور ا١تاء اإلناء ثبلث(

إٔب أوؿ العضو ثواف معدودة، ٜتس أو عشر ثوا٘ب، فهو ُب اٟتقيقة جرت عليو جرية، واٞترية ىي وصوؿ ا١تاء 

 

 
 ُب ا١تذىب.روايتاف  [ٔٔ]
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رج يده بُت كل غسلة وأخرى، وإ٪تا يتصور ُب الغرؼ، فعندما يغرؼ على يده  ُ                                                                  ٍب انفصالو، وال يلـز أف ٮت                        
                                         ً                    نقوؿ: ىذه غسلة. أما عندما يكوف ا١تاء جاري ا فإف كل جرية بغسلة.

ُب رواية : استنبط اإلماـ أٛتد كما )فإف أحدكم ال يدري أين باتت يده؟(ا١تسألة ا٠تامسة: أف قولو: 
أف ىذا اٟتديث خاص بنـو الليل دوف نـو النهار، فمن ناـ نـو ليل ٍب  -رحم اهلل اٞتميع–مهنا الشامي 

                             ً                                        ً                             استيقظ منو فإنو يغسل يديو ثبلث ا، ومن ناـ ُب النهار فإنو ال يغسل يديو ثبلث ا، وال يلزمو، ووجو ذلك: قولو: 
 نهار. وىذا ىو مشهور مذىب اٟتنابلة. ، وا١تبيت إ٪تا ىو لليل دوف ال)ال يدري أين باتت؟(

أف  -رٛتو اهلل–والرواية الثانية اليت قررىا ا١توفق وغَته، وىو مفهـو كبلـ الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
 الليل والنهار سواء.
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 س: إذا ٓب يكن ىناؾ ماء يكفي لغسل األعضاء كلها، ىل لو أف ٯتس األعضاء با١تاء؟
جػ: ثبت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو توضأ ٔتد واغتسل بصاع، وبعض الناس يكوف عنده ماء 
                                          ً                                          يكفيو ُب الوضوء لكنو ال ٭تسنو، كما جاء أف رجبل  قاؿ ٞتابر ١تا حدث هبذا اٟتديث: ال يكفيٍت. فقاؿ 

 ليو وسلم.                                                ً                    جابر بن عبد اهلل: لقد كاف يكفي من ىو أوفر منك شعر ا. يعٍت النيب صلى اهلل ع
فا١تقصود أف من عرؼ السنة ُب كيفية الوضوء وىيئتو وكيفية الغسل، علم أف ا١تد وىو ملء اليدين 
                      ً                                                                       ماء يكفي غسل أعضائو ٚتيع ا، فليس من الدين اإلسراؼ ُب ا١تاء، وليس من الدين الزيادة فيو، وإ٪تا ىو من 

ك. وقد روى اإلماـ أٛتد وابن ماجة وسواس الشيطاف، ولذلك قاؿ جابر: لقد كاف يكفي من ىو أوفر من
، ولذلك قاؿ أىل العلم: إف [ٕٔ])ال ُتسرؼ، ولو كنت على هنر جار(أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

)فمن زاد على ثبلث فقد أساء من مقاصد الوضوء اإل٬تاز ُب ا١تاء. وقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
 . وأسرؼ(

فالواجب على ا١تسلم أف يعرؼ السنة، وأال ٬تاوز حدىا، وأف يعتٍت ٔتوافقة ىدي النيب صلى اهلل 
، قاؿ )إياكم والغلو(كما عند أٛتد أنو قاؿ:   -رضي اهلل عنو–عليو وسلم، وقد جاء ُب حديث ابن عباس 

 كل شيء.   صاّب بن اإلماـ أٛتد ُب مسائلو ١تا روى ىذا اٟتديث عن أبيو: ما الغلو؟ قاؿ: ُب
 فالغلو ُب ا١تاء، وُب الغسل، وُب النية، وُب غَت ذلك، كلو من األمور ا١تذمومة. 

ومن كاف عنده ماء ال ٬تزئو غسل أعضاء الوضوء، فا١تشهور من ا١تذىب أنو يغسل ما استطاع من 
ح رأسو، أعضائو الواجبة، فيبدأ بالوجو ألنو أوؿ الواجب، فإف فضل ماء غسل ذراعيو، فإف فضل ماء مس

 فإف فضل ماء غسل رجليو أو إحدا٫تا، فإف بقي شيء ٓب يغسلو فإنو يتيمم عنو. 
س: من كاف خارج السكن ُب الصحراء، وكاف يوجد ماء قليل بالكاد يكفي الستعمالو ووضوؤه، 

 فإف استعملو للشرب والوضوء انتهى ا١تاء، فهل يتيمم؟ أـ ينتظر العود ١تنزلو ويتوضأ؟

 

 
 وإسناده جيد.  [ٕٔ]
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يقولوف: من عدـ ا١تاء وغلب على ظنو خروج الوقت وىو ال ٯتكنو أف يصل إليو فإنو جػ: أىل العلم 
يتيمم، وإف غلب على ظنو أنو سيصل إٔب بيتو أو ٯتكنو أف يأتيو خادـ و٨توه ٔتاء قبل خروج الوقت، فيجب 

لذنوب، كما قاؿ عليو االنتظار، ويؤخر الصبلة إٔب آخر وقتها، وأما تأخَت الصبلة عن وقتها فإنو من كبائر ا
َ  فػ و ي ل  ل ل م ص ل ُت  تعأب: } ِّ  َ  ُ  ِّْ   ٌ ُ   َ ال ذ ين  ى م  ع ن ص بلهت  م  س اى وف   (ٗ) َ  َْ    َ   ْ ِ ِ   َ    َ   ْ  ُ   َ   ِ [، قاؿ ابن مسعود: يؤخروهنا ٘، ٗ{ ]ا١تاعوف:    

 عن وقتها. 
 والصبلة بالتيمم أؤب من ٚتع الصبلة إٔب نظَتهتا.
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 ٕالشريط: 
 *** المتن ***

)ال يَػُبوَلنَّ َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم قَاَؿ:  :-ورضي اهلل عن-َعْن أَِبي ُىَريْػَرَة  - ٘
اِئِم الَِّذي ال َيْجِري، ثُمَّ يَػْغَتِسُل ِمْنُو( ائِِم َوِلُمْسِلٍم:  َأَحدُُكْم ِفي اْلَماِء الدَّ )ال يَػْغَتِسُل َأَحدُُكْم ِفي اْلَماِء الدَّ

 .َوُىَو ُجُنٌب(
 : *** الشرح ***

عليو –للشيخ عبد الغٍت ا١تقدسي  )عمدة األحكاـ(فهذا ىو اٟتديث ا٠تامس من أحاديث كتاب 
، وىذا اٟتديث من األحاديث اليت ىي عمدة ُب باب الطهارة وكثَت من األحكاـ اليت -رٛتة اهلل تعأب

ديث أف ىذا استقاىا واستنبطها فقاء ا١تسلمُت إ٪تا استنبطوه من ىذا اٟتديث، والعجيب ُب شأف ىذا اٟت
ً                              ً                             اٟتديث مشكل على الفقهاء أيض ا فإف ٢تم ُب توجيو ىذا اٟتديث ٨تو ا من عشرة أوجو، ولذلك اختلفت                           

سنذكر وجهُت فقط  -ٔتشيئة اهلل عز وجل–مذاىبهم بناء على اختبلؼ توجيههم هبذا اٟتديث، وإننا اليـو 
لة، والوجو اآلخر وىو الوجو الذي رجحو دوف باقي األوجو، وىو الوجو ا١تعتمد عند فقهائنا فقهاء اٟتناب

 الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم وعليو جل مشاٮتنا.
 مفردات الحديث:

ىنا هني النيب صلى اهلل عليو وسلم عن البوؿ ُب ا١تاء الدائم، وىذا النهي  :(ال يَػُبوَلنَّ َأَحدُُكمْ ) قولو:
 ُ                                                                           أ كد بالنوف الثقيلة ٦تا يدؿ على شدة تأكيد ىذا النهي فيكوف النهي للتحرٙب وال شك.

اِئمِ ) قولو: أي ُب ا١تاء الذي يكوف غَت متحرؾ وال جار وبذلك نعرؼ أف ا١تياه على  :(ِفي اْلَماِء الدَّ
 اعتبار اٟتركة وعدمها:نوعُت ب

                                              ً                                    النوع األوؿ: ا١تاء اٞتاري الذي يتحرؾ وال يكوف ساكن ا، وذلك كمثل األهنار والودياف و٨تو ذلك 
 فإهنا ماء متحرؾ وجار.
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النوع الثا٘ب: ا١تاء الدائم وىو يقابل ا١تاء اٞتاري، والذي فسره النيب صلى اهلل عليو وسلم بأنو ال 
 ٬تري، و٭تتمل صورتُت:

 األؤب: الراكد الثابت ُب ٤تلو ال يتغَت. الصورة
 الصورة الثانية: الدائم الذي يتغَت لورود ماء عليو حاؿ الربؾ اآلف ا١توجودة و٨تو ذلك.

                                                                                    ً  إذف عرفنا أف ا١تاء ينقسم إٔب قسمُت: جار، ودائم، وعرفنا الفرؽ بينهما، وىناؾ تقسيم مهم جد ا 
، أف الفقهاء يقسموف ا١تاء الدائم من حيث اٟتجم والكمية وإذا عرفتو ستعرؼ توجيو الفقهاء ٢تذا اٟتديث

 إٔب ثبلثة أقساـ:
 األوؿ: ماء قليل، وا١تاء القليل عندىم فإف ٚتاىَتىم يرى أنو ما كاف دوف القلتُت.

 الثا٘ب: ماء كثَت، وىو ما كاف فوؽ القلتُت.
أذرع، وبعضهم زاد على                                             ً                   الثالث: ماء مستبحر، وىو الذي يكوف كالبحر كبَت ا قدره بعضهم بعشرة 

 ذلك بأكثر وغَت ذلك.
وسأرجع ٢تذا التقسيم بعد قليل عندما نذكر توجيو الفقهاء ٢تذا اٟتديث بعدما نشرح ألفاظ ىذا 

 اٟتديث.
 )ٍب يغتسُل(جاء عن رواة اٟتديث أهنم نطقوا ىذا اٟتديث بلفظُت:  :ٖٔ(ثُمَّ يَػْغَتِسُل ِمْنوُ ) قولو:
، قالوا: وكبل التوجهُت صحيح؛ ألف الرفع يكوف ٤تموال  على اٞتمع بُت أف  )ٍب يغتسْل(بالرفع، وجاء:                                                    ً                باٞتـز

ا١ترء يبوؿ ُب ماء دائم ٍب ىو نفسو يغتسل فيو، وىذا معٌت صحيح، ويدؿ على ذلك أنو جاء ُب رواية 
غتساؿ من ، وىذه الرواية تدؿ على أف ا١تقصود اٞتمع؛ ألنو باتفاؽ أىل العلم أف اال)ٍب يغتسل منو(أخرى: 

                        ً                                                                         ا١تاء أي بالتناوؿ ليس ٦تنوع ا، وأما من قاؿ من الفقهاء: إف ىذه اٞتملة باٞتـز أي ٍب يغتسل فيو، فإنو ٛتلها 
على أف النهي مستأنف، أي هنى النيب صلى اهلل عليو وسلم عن البوؿ ُب ا١تاء الدائم وهنى النيب صلى اهلل 

 

 
 .)ٍب يغتسل منو(، والنسخة اليت ننقل منها باللفظ الذي نقلناه )ٍب يغتسل فيو(ا١تفرغ:  قاؿ الشيخ عبد السبلـ:  ٖٔ
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)ال عٌت صحيح يدؿ عليو الرواية الثانية ُب صحيح مسلم: عليو وسلم عن االغتساؿ ُب ا١تاء الدائم، وىذا م
ً   ، وأما انفراد البوؿ وحده فإهنا ثابتة من حديث جابر أيض ا.يغتسل أحدكم ُب ا١تاء الدائم وىو جنب(                                                     

 :ٗٔىذا اٟتديث ألىل العلم ُب توجيهو أمراف
                                                                                 ً         التوجيو األوؿ: قالوا: إف النيب صلى اهلل عليو وسلم عندما هنى عن البوؿ ُب ا١تاء الدائم فقطع ا أنو ال 
يقصد ا١تاء القليل وإ٪تا يقصد ا١تاء الكثَت دوف ا١تستبحر، يعٍت ُب ماء كثَت دوف ا١تستبحر يعٍت يبوؿ رجل ُب 

أف يبولوا ُب البحور أو ُب األهنر، ولكن قالوا: إنو  بئر، يبوؿ ا١ترء ُب بركة، ُب مسبح، الذين ُب السفن ال بد
ُب ا١تاء الكثَت. إذف ىذا اٟتديث ٤تموؿ عندىم على ا١تاء الكثَت دوف ا١تستبحر وىو النوع الثا٘ب، وقالوا: إف 
النيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا هنى عن البوؿ ُب ا١تاء ألجل أنو ينجسو، ولذلك قاؿ فقهاء اٟتنابلة: إف بوؿ 

عذرة اآلدمي فقط إذا وقعت ُب ا١تاء الكثَت دوف ا١تستبحر فإهنا تنجسو ولو ٓب تغَته. القليل ليس ىذا و 
باؿ ُب بركة تنجست. مع أنو كثَت، ما دليلكم؟  امرأدليلهم، ٨تن حديثنا عن الكثَت، فيقوؿ الفقهاء: لو أف 

 جاسات قالوا: ال ينجس. ىذا اٟتديث، إذف استثنوا ماذا؟ بوؿ وعذرة اآلدمي وما عداه من الن
: أف من أىل العلم، الشيخ تقي الدين قاؿ بإٚتاع أىل العلم: إف ٧تاسة  من الرد على القوؿ بالبلـز

 بوؿ وعذرة الكلب أشد.
            ً                           : لو أف كلب ا باؿ ُب ماء كثَت غَت مستبحر؟.-من قاؿ هبذا القوؿ–ماذا تقولوف  س:
ّ             مو، فهنا ض ع ف ىذا القوؿ.قالوا: ال ينجس. إذف ىذا إبطاؿ القوؿ ببلز  جػ:  ُ           

 إذف ىذا ىو التوجيو األوؿ، وىو ا١تذىب.
التوجيو الثا٘ب: وىو الصحيح، قالوا: إف النيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا هنى عن البوؿ ُب ا١تاء الدائم 

 لعلتُت، ليس لعلة النجاسة، ليس ألنو ينجس وإ٪تا لعلتُت أخريُت:

 

 
                        ً                           قاؿ الشيخ عبد السبلـ: طبع ا توجيهاف من عشرة توجيهات. ٗٔ
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ه، فلو أنو جاز لكل امرئ أف يبوؿ ُب ا١تاء الدائم لباؿ األوؿ العلة األؤب: لكي ال يفسده على غَت 
ُ                                          وٓب يتغَت ا١تاء ٍب الثا٘ب والثالث والعاشر فإذا با١تاء قد فس د، وىذا ٤تموؿ على اآلبار كما نص اإلماـ أٛتد،                                                      
ً                                        وأصحاب اآلبار لو أف كل امرئ باؿ ُب بئر وأصبح مرحاض ا ألىل القرية لفسد طعمو ولونو، فنهي النيب                                                 

 صلى اهلل عليو وسلم ىنا يكوف من باب سد الذريعة لكي ال يفسد على غَتؾ.
                                                                           ً          العلة الثانية: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم هنى عن البوؿ، ىناؾ هنى عن البوؿ منفرد ا، وهنى عن 

 تلبس البوؿ مع ٣تموع االغتساؿ إف ٛتلناه على رواية الرفع لعلة نفي الوسواس، فإف ا١ترء إذا باؿ ُب مكاف ٍب
                               ً                                                            هبذا ا١تكاف، جلس فيو، رٔتا كاف سبب ا إلصابتو بالوسواس ولذلك صح عند أيب داود: أف النيب صلى اهلل عليو 

)فإف عامة الوسواس وقاؿ:  -ا١تكاف الذي يستحم بو ا١ترء ألف فيو ا١تاء-وسلم هنى عن البوؿ ُب ا١تستحم 
ماء فيتوضأ منو فإنو حينئذ سيحس أف ىذا ا١تاء فيو قذارة ، ١تا يبوؿ ا١ترء ُب بئر ٍب ينزع من ىذا البئر دلو منو(

              ً                  فيكوف ذلك سبب ا إلصابتو بالوسواس.
وىناؾ احتماؿ ثالث ذكره الشيخ تقي الدين قاؿ من باب االحتماؿ: أف يكوف النهي عن اٞتمع 

حل البوؿ بعد بُت البوؿ واالغتساؿ أي قبل االستحالة، فإف ا١ترء إذا باؿ ُب مكاف ٍب توضأ مباشرة ٓب يست
ً                                     فيكوف خاص ا با١تباشرة ا١تتصلة بُت البوؿ واالغتساؿ.          
 ولكن أىم ما وجو بو التوجيهاف السابقاف.

)ال يبولن أحدكم ُب ا١تاء إذف اآلف انتهينا من اٞتملة األؤب وىي قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
ن ٣تموع االغتساؿ، وبينا توجيو الفقهاء لو، ، وعرفنا أنو إما هني منفرد أو هني عنو وعالدائم الذي ال ٬تري(

ا لذريعة إفساد ا١تاء على غَته، ولكي ال  ً                                     والتوجيو بالقوؿ ا١تختار وىو قوؿ الشيخ تقي الدين: أنو إ٪تا ىو سد                                                              
 يصاب بالوسواس ال ألجل النجاسة.

اِئِم َوُىَو ُجُنٌب( قولو: ملة استدؿ هبا الفقهاء على وىذه اٞت :)ال يَػْغَتِسُل َأَحدُُكْم ِفي اْلَماِء الدَّ
                                                         ُ                 ً                ً  مسألة من أىم مسائل الطهارة وىي أف ا١تاء ا١تستخدـ ُب الطهارة ت سلب طهوريتو فبدال  من أف يكوف طهور ا 
                       ً                                                                 ٬توز التطهر بو يصبح طاىر ا ُب نفسو ال ٬توز التطهر بو، ما دليلكم؟ ىذا اٟتديث وىو أقوى أدلتهم ال 

دـ ال ٬توز التطهر بو ىذا اٟتديث، فيقولوف: إف ا١ترء إذا توضأ وبقي شك، أقوى دليل ٢تم ُب أف ا١تاء ا١تستخ
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ُ               من فضل وضوئو ىو ُب اإلناء أو ا١تتقاطر شيء ال ٬توز لو أف يتوضأ بو مرة أخرى، فقد س لبت الطهورية،                                                                            
فع ١تاذا؟ قالوا: ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم هنى عن االنغماس ُب ا١تاء الدائم من اٞتنب فيكوف قد ارت

ُ                                                              حدثو لكن قد س لب ا١تاء الطهورية فبل ٬توز ١تن بعده رفع حدثو بو. ىذا كبلـ فقهائنا  ، -عليهم رٛتة اهلل–            
وقاؿ الشيخ تقي الدين وىو األقرب: إف ىذا غَت صحيح والدليل على ذلك أنكم إ٪تا سلبتم الطهورية 

صلى اهلل عليو وسلم عن االنغماس ُب ماء  باالستعماؿ فقط ُب ا١تاء القليل دوف ا١تاء الكثَت، وىنا هنى النيب 
                                                        ُ                  ً                  كثَت، الراكد ماء كثَت وٓب يقل أحد منكم إف ا١تاء الكثَت إذا انغ مس فيو صار مستعمبل  وإ٪تا ا١تستعمل ما  
كاف دوف القلتُت، ولذلك فإننا نقوؿ: إ٪تا هني النيب صلى اهلل عليو وسلم عن االنغماس ُب ا١تاء الدائم لكي 

                   ً                                      ً                      ه. إذا كاف ا١ترء جنب ا فقط دوف ما عداه؛ ألف ا١ترء إذا كاف جنب ا رٔتا وقع منو ٧تاسة أو ال يقذره على غَت 
                                                           ً                                بعض األذى ُب بدنو فعندما ينغمس ُب ا١تاء الدائم رٔتا يكوف ذلك سبب ا ُب التقذير مثل ما قلنا ُب البوؿ 

                            ً  لعشرين فسد ا١تاء، أو يكوف سبب ا فتكوف العلة فيو وُب البوؿ واحدة رٔتا إذا انغمس األوؿ والثا٘ب والعاشر وا
ُب وقوعو ىو ُب الوسواس؛ ألف ا١ترء إذا انغمس وىو جنب كره ىذا ا١تاء فبل يستخدمو مرة أخرى، وىذا 

 القوؿ وال شك القوؿ الثا٘ب ىو الذي عليو جل أىل العلم من مشاٮتنا.
تفع اٟتدث استدؿ بعض أىل العلم هبذا اٟتديث على مسألة وىي مهمة وىي مسألة: ىل ير 

باالنغماس أـ ال يرتفع؟ ٨تن ذكرنا ُب الدرس ا١تاضي أف ما جاء بو إزالة النجاسة ثبلثة أربعة أشياء أدناىا 
ا١تسح، وأعلى منو الغمر أو النضح، وأعلى منو الغسل، وأعلى منو الدلك، والذي وجب ُب الوضوء وُب 

ر ا١تاء وانفصالو. وبعض الفقهاء قالوا: إف ا١ترء إذا    ُ                       َ        َ                 الغ سل من اٞتنابة إ٪تا ىو الغ سل، والغ سل ىو ماذا؟ مرو 
. ىذا من حيث  ً                                                       ً             كاف جنب ا وانغمس انغماس ا ُب ا١تاء فإنو ال يرتفع حدثو. قالوا: ألنو انغماس وليس غسبل                ً       
ً               ا١تعٌت واستدلوا من حيث النص هبذا اٟتديث، واستدالالىم فيو نظر بل ىو رافع وح كي إٚتاع ا أو شبو إٚتاع         ُ                                                                    

    ً         رافع ا للحدث.أنو يكوف 
ً          لكن بقيت عندنا مسألة تشبهها وىي مهمة لنا دائم ا: لو أف  ليست عليو جنابة وإ٪تا عليو  امرأ                                            

ً                                     حدث أصغر فانغمس انغماس ا، انغمس ُب الربكة وخرج ونوى رفع اٟتدث  تكلمنا ُب الدرس ا١تاضي عن –                     
و الًتتيب، والذي ينغمس وٮترج ال                         ً                          فهل انغماسو ىذا يكوف رافع ا ٟتدثو أـ ال؟ الوضوء ٬تب في -قضية النية
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ً              ترتيب، لذلك يقوؿ ابن رجب ُب القواعد: إف ا١ترء إذا كاف جالس ا ٖتت ماء جار  كالدش اآلف الذي –                                                       
إذا جرت عليو أربع جريات ارتفع حدثو مع النية. اٞترية األؤب لوجهو، والثانية ليديو  -يوجد ُب ٛتاماتنا

قدمو، لكن الذي ينغمس ليس فيو إال جرية واحدة ُب اٟتقيقة إذا قلنا إهنا وذراعيو، والثالثة لرأسو، والرابعة ل
جريات، ولذا قاؿ أىل العلم: إف من انغمس فإنو ال يرتفع حدثو األصغر إال بالوضوء. كذا قالوا، وبعضهم 

         ً    رأسو ثالث ا ٍب                            ً                        ً                     ً         قاؿ: إال أف ٮترج من ا١تاء مرتب ا أعضاء الوضوء فيخرج أوال  رأسو ٍب ٮترج يديو ثاني ا ٍب يغمس 
ٮترج قدميو بعد ذلك. ذكر ىذا بعض الفقهاء فقالوا: إنو ُب ىذه اٟتالة يكوف قد رتب بُت أعضائو ُب 

 ا٠تروج من ا١تاء الدائم.
  *** المتن ***

)إَذا َشِرَب ، َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم قَاَؿ: -رضي اهلل عنو-َعْن أَِبي ُىَريْػَرَة  - ٙ
 .اْلَكْلُب ِفي إنَاِء َأَحدُِكْم فَػْليَػْغِسْلُو َسْبعاً(

 .)ُأوالُىنَّ بِالتػَُّراِب(َوِلُمْسِلٍم: 
)إَذا قَاَؿ:  -صلى اهلل عليو وسلم  -َوَلُو ِفي َحِديِث َعْبِد اللَِّو ْبِن ُمَغفٍَّل: َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو  - ٚ

 .عاً َوَعفُّْروُه الثَّاِمَنَة بِالتػَُّراِب(َوَلَغ اْلَكْلُب ِفي اإِلناِء فَاْغِسُلوُه َسبْ 
 : *** الشرح ***

                  ً                                                      ىذا اٟتديث حديث أصبل  ُب باب ٧تاسة الكلب، والكلب قد جاء ُب الشرع ٗتصيصو بأحكاـ 
، ومن ذلك: -وسيأٌب اٟتديث عن ٧تاستو–دوف غَته من البهائم والسباع، فمنها: أف ٧تاستو ٧تاسة مغلظة 

                                                             كو إال ٟتراسة أو ٟترث أو ما قيس عليهما كما قر  الشيخ تقي الدين.أف الكلب ال ٬توز امتبل 
ومن األحكاـ ا١تتعلقة بالكلب: أف الكلب ال ٬توز بيعو، وقد هنى النيب صلى اهلل عليو وسلم عن 
ٙتنو، وبناء على ذلك إف وضع اليد عليو إ٪تا ىو من باب االختصاص ال من باب ا١تلك، وقرر الشيخ تقي 

 .-ٔتشيئة اهلل عز وجل–                          ُ                                       ا أنو ٬توز بيعو إف كاف ٦تا ي نتفع بو، ورٔتا يأٌب حديث عنو ُب باب البيع          ً الدين أيض  
 ىذا اٟتديث ىو أصل ُب باب ٧تاسة الكلب.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٖ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 مفردات الحديث:
، وجاء ُب بعض )إذا ولغ(فالرواية اليت ُب الصحيحُت:  :(إَذا َشِرَب اْلَكْلُب ِفي إنَاِء َأَحدُِكمْ ) قولو:

، من طريق مالك وغَته، والولوغ ىو: شرب وزيادة؛ ألف الولوغ ىو إدخاؿ الكلب )إذا شرب(الروايات: 
ُ   ً                                             لسانو ُب ا١تاء ٍب ٖتريكو فيو وتناولو إياه، فيكوف ش رب ا وزيادة، فيكوف ا١تعٌت فيهما متقارب، والكلب ىو                                               

                            ً   اٟتيواف ا١تعروؼ الذي نعرفو ٚتيع ا.
، إذ اآلنية الكبار اليت ال ت تناوؿ ال  :(ءِ ِفي إنَا) قولو:                                         ً                         ُ        أي ُب اإلناء الصغَت الذي يتناولو ا١ترء تناوال 

، أو اآلنية الكبَتة جد ا اليت ال ٭تملها الناس ال تكوف                     ً                          ً                    ً                           يكوف ىذا اٟتديث شامبل  ٢تا، فهناؾ الربؾ الكبَتة مثبل 
 داخلة ُب ىذا اٟتديث.

  بد فيها من الغسل وال يكفي فيها نضح وال مسح.يدلنا على أنو ال :(فَػْليَػْغِسْلوُ ) قولو:
 فيو مسألتاف: :(ُأوالُىنَّ بِالتػَُّرابِ ) قولو:

، فيستنبط من ذلك أف رش الًتاب                                                     ً                             ا١تسألة األؤب: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم جعل الًتاب غسبل 
ً                                                                    رش ا أو وضع الًتاب على اإلناء الذي ولغ فيو ال ٬تزئ بل ال بد أف يكوف مع الًت  اب ماء يسيل؛ ألنو ٝتاىا  

 .)إحداىن(غسل 
وىي أصح األحاديث، وجاء ُب  )أوالىن(ا١تسألة الثانية: أف النيب صلى اهلل عليو  وسلم مرة قاؿ: 

، يقوؿ القاضي عبلء الدين ا١ترداوي: فدؿ ذلك على جواز )الثامنة(، وجاءت: )أخراىن(رواية عند الًتمذي: 
                                                       ً      أو ُب األخَتة ببل نزاع، وإ٪تا نزاعنا ُب األفضل أيها. األصح حديث ا أهنا أف تكوف ُب األؤب أو ُب الوسط 

 ؛ ألهنا ُب صحيح مسلم.)أوالىن(األؤب 
يدؿ على ا١تعٌت الذي سبق أف الًتاب أف يكوف مع واحدة من  :(َوَعفُّْروُه الثَّاِمَنَة بِالتػَُّرابِ ) قولو:

ثامنة إف اعترب انفصا٢تا عن ا١تاء وإال ىي واحدة من  الغسبلت السبع، وٝتاىا النيب صلى اهلل عليو وسلم
 السبع؛ الشًتاكها مع إحداىن فيو.

 تنبيو:



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٖ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

قبل أف نتكلم عن فقو ىذا اٟتديث وما استنبط منو، أود أف أنبو أف النجاسات اليت جاءت ُب  
 كيفية إزالتها على ثبلث درجات:

 األؤب: النجاسة ا١تخففة. وىي أمراف:
الغبلـ الذي ٓب يأكل الطعاـ؛ ألف الغبلـ الذي ٓب يأكل الطعاـ ُب الزماف األوؿ ٓب  األمر األوؿ: بوؿ

                                                     ً                                     تكن توضع ىذه اٟتفائظ اليت ٘تنع انتشار النجاسة، وكونو صغَت ا يعٍت دوف السبعة أشهر و٨توىا ُب الغالب 
ُ    ا ولذلك خ فف                                                                              ً أنو إذا باؿ انتشر بولو على بقعة كبَتة، فإف قلت بوجوب الغسل فإف ُب ذلك مشقة وحرج           

ُب ىذه النجاسة لكثرهتا، فأبيح النضح فيها، والنضح ىو الغمر، قلنا: إف الغمر أقل من الغسل وىو تعميم 
 ا١تكاف با١تاء، وال يلـز انفصالو.

رضي –الشيء الثا٘ب من النجاسات ا١تخففة: قالوا: ىو ا١تذي، مذي الرجل وا١ترأة؛ ٟتديث علي 
 مذاء. فأمره النيب صلى اهلل عليو وسلم أف ينضح مبلبسو أو فرجو، أي ما                 ً أنو قاؿ: كنت رجبل   -اهلل عنو

قابل فرجو ومبلبسو، ىذاف ينضحاف وىذه النجاسة ا١تخففة خفف فيها؛ لصعوبة ومشقة التحرز منهما أو 
 تطهَت٫تا.

ب الثانية: النجاسة ا١تغلظة. وىي ا١تغلظة الشديدة وىي اليت جاءت ُب ىذا اٟتديث ُب ولوغ الكل
 بالًتاب. )أوالىن(أو  )إحداىن(                ُ       ً          فهي مغلظة ٬تب أف ت غسل سبع ا للحديث 

الثالثة: النجاسة العادية. وىي ما عداىا من النجاسات غَت الكلب وبوؿ الغبلـ الذي ٓب يأكل 
الطعاـ وغَت ا١تذي، فهذه ألىل العلم فيها آراء أصحها: أهنا تطهر بذىاب عينها، إذا ذىب عينها تطهر، 

 ٠تبلؼ ا١تذىب عندما أذكر االستدالؿ باٟتديث.وسأشَت 
 مسائل:

)إذا                                                   ً                     أو٢تا: الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ذكر ُب ىذا اٟتديث حدود ا ُب ٧تاسة الكلب فقاؿ: 
                                    ً                                   ً                فهل نقيس على الشرب غَته كما لو أف كلب ا وطئ بقدمو إناء فيو ماء؟ أو أف كلب ا باؿ ُب إناء ىل  شرب(

      ُ                نقوؿ ي قاس عليو أـ ال؟.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٖٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                                                                               ً      مر الثا٘ب: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ذكر اإلناء فهل نقيس غَت اإلناء عليو، فلو أف كلب ا جاء األ
                               ً                                          ُ       ً          ولعق ثوبك أو مس جلدؾ أو مس جدار ا أو سجادة تريد أف تصلي عليها فهل يلـز أف ت غسل سبع ا إحداىن 

 بالًتاب؟.
يس على الًتاب غَته، فلو أنو األمر الثالث: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ذكر الًتاب فهل نق

ُ                              ُ         و جدت ىذه ا١تطهرات وىي أقوى أو ُب الزماف األوؿ و جد األشناف وغَته من األشياء اليت ت ستخدـ ُب                                             ُ
 التنظيف فهل نقوؿ: إهنا تغٍت عنو أـ ال؟.

األمر الرابع: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ذكر الكلب فهل نقيس على الكلب غَته فنقوؿ: األسد  
امع أهنما سباع، نقيس عليو ا٠تنزير، نقيس عليو سائر النجاسات العادية اليت ذكرناىا قبل قليل أـ كذلك ّت

 ال؟.
إذف النيب صلى اهلل عليو وسلم ذكر أربعة أشياء، فهل نقيس على ىذه األربعة غَتىا أـ ال؟. أىل 

 العلم على ثبلثة مسالك:
ً                      قيس عليو شيئ ا أبد ا. ألهنم قالوا: إف ىذا ا١تسلك األوؿ: منهم من يقوؿ: إف ىذا اٟتديث ال ن     ً            

ُ                 اٟتديث خرج ٥ترج التعبد وما خرج ٥ترج التعبد ال ي قاس عليو، ولذلك شددوا حىت ح كي عن بعضهم شيء                            ُ                                          
                                          ً                   ُ                                   يستشنع ُب قضية طهارة الكلب، فقاؿ: لو أف كلب ا باؿ ُب اإلناء فإنو ي غسل مرة واحدة. وقالوا أشد وإف كاف 

ل أكلو، ن سب لبعضهم وال أدري عن صحتو وإف كاف لعلو زلة من بعضهم عند ِ         ُ                                   ما قاؿ بطهارة اللحم وح                       
                                                   ُ       ً                          أصحاب مذىبو أشهب يصححوف ذلك عنو، يعٍت بالغ بأف سؤره ي غسل سبع ا وٟتمو ٬توز أكلو. لكن ىذا 

 .-عليو رٛتة اهلل–                              ً  قوؿ باطل، والذي قاؿ بو كاف ٥تطئ ا 
: إنو -وىذا ىو مشهور ا١تذىب–ىت إهنم قالوا                                        ً     ا١تسلك الثا٘ب: من يقوؿ: إنو يقاس عليو مطلق ا. ح

                                                                     ً             يقاس كل النجاسات على الكلب ُب وجوب السبع، فبل توجد ٧تاسة إال و٬تب غسلها سبع ا. ولذلك ٕتد 
                                                   ُ                         ً                 بعض الناس عندما تقع النجاسة على ثوبو يقوؿ: أريد أف أ سبع. يعٍت ٬تب أف أغسلها سبع ا، فقالوا: يقاس 

 عوا ُب القياس.على الكلب سائر النجاسات. توس



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ا١تسلك الثالث: وىو األقرب واألؤب: أننا نقوؿ: ال يقاس على الكلب إال القياس األولوي فقط 
دوف ما عداه، دوف ما عدا القياس األولوي يعٍت ما كاف أظهر، وسنذكر ُب األمور األربعة بعد قليل مىت 

ً   يكوف قياس ا أولوي ا؟ ومىت يكوف قياس ا ليس أولوي ا؟، دائم ا         ً            ً                ً        ً القياس يكوف ا١تقيس عليو أو ا١تقيس أضعف من         
 ا١تقيس عليو إال ُب القياس األولوي فإف ا١تقيس أقوى من ا١تقيس عليو.
                                                   ً   ٨تن قلنا: األمور اليت ذكرىا النيب صلى اهلل عليو وسلم أربع ا:

                                                        ُ       ً                      أو٢تا: الولوغ، بوؿ الكلب عند من يرى عدـ القياس نقوؿ: ىل ي غسل سبع ا أـ واحدة؟ الذي يقوؿ
ال قياس واحدة. والذي يقوؿ القياس: سبع، والذي يقوؿ القياس األولوي فقط: سبع، يعٍت من باب أؤب أنو 
أشد ٧تاسة وأكثر ُب األذية، فلذلك من باب أؤب أف يقاس، فنقوؿ: وىو الصحيح إذا وقع بولو أو عذرتو ُب 

           ُ       ً   إناء فإنو ي غسل سبع ا.
ا٠تنزير، فيقوؿ اإلماـ أٛتد: ا٠تنزير أشر. فأٛتد يرى أف ا٠تنزير ، أما )الكلب(األمر الثا٘ب: قولو: 

قياس على الكلب قياس أولوي. ىذا رأي اإلماـ أٛتد، فا٠تنزير عنده من القياس األولوي؛ ألنو ٣تمع على 
ؿ: ٖترٯتو، وال ٬توز بيعو باالتفاؽ، و٧تس ٧تاسة عينية باتفاؽ، وال ٬توز اقتناؤه ناىيك عن بيعو و٘تلكو، فقا

                                ُ       ً                                                  ىو أشد. فرأى أٛتد أف ٧تاسة ا٠تنزير ت غسل سبع ا إحداىا بالًتاب من باب القياس األولوي وىو الصحيح، 
 والذي يرى عدـ القياس فإذا جاء خنزير وشرب يقوؿ: الغسل مرة واحدة.

ً              أما السباع األخرى غَت الكلب مثل األسد، النمر، والضبع، وغَت ذلك، لو أف واحد ا من ىذه جاء                                                                       
ُب إناء عندؾ، فالذي يقوؿ بعدـ القياس ىذا واضح، كالظاىرية وبعض ا١تالكية، ومن قاؿ بالقياس؛ فشرب 

     ُ                         ُ                                                          ألهنا سب ع، ومن الناس من يقوؿ: ال ي قاس على السبع؛ ألنو ٬توز شراؤه، وىذا ىو مذىب اٟتنابلة، فإهنم 
اذا قاسوا ا٠تنزير؟ ألف ا٠تنزير                       ُ       ً                                    يروف أف باقي السباع ال ت غسل سبع ا وإ٪تا مرة واحدة، فقط خاص بالكلب، ١ت

  ُ         ُ                                                                               ال ي شًتى وال ي باع بينما باقي السباع ٬توز بيعها وشراؤىا عندىم؛ وألف ا٠تنزير أشد من الكلب ُب ٧تاستو 
 من باقي السباع األخرى.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٖٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ً                         نفس الشيء نقوؿ ُب اإلناء، ا١تذىب واختيار الشيخ تقي الدين دائم ا نأخذ عن ىذين األمرين،                                                            
                                   ً                                        السباع ال تكوف ٧تاستها ٧تاسة مغلظة. طبع ا الشيخ تقي الدين مًتدد لو كبلـ فيو تردد كبل٫تا يقوؿ: إف 

.  وكأنو يرى أف باقي السباع تلحق هبا من غَت جـز
                                                   ُ                         ُ     األمر الثالث: ُب اآلنية، نفس الشيء نقوؿ: الصحيح أنو ال ي قاس إال القياس األولوي فبل ي قاس 

                               ُ                   ا ٧تاسة عادية؛ ألف اإلناء ىو الذي ي شرب فيو ويكوف ٭تمل                        ُ            على اإلناء غَته، الثوب ال ي غسل سبع وإ٪ت
الوضوء واإلناء يكوف فيو ماء وا١تاء ٭تمل ا٠تبث فإذا جاءه اللعاب ٛتل ا٠تبث ولعاب الكلب وبولو ال 
                                                                        ُ               يستحيل بسهولة بينما الثوب فباإلمكاف غسلو ال تستخدمو ُب وضع ماء و٨تو ذلك، فبل ي قاس على اإلناء 

عل ُ   إال ما ٬ت   فيو ا١تاء، وىذا اختيار الشيخ تقي الدين.       
ً                          األمر الرابع: قضية الًتاب، الصحيح أنو ي قاس على الًتاب غَته وىذا أيض ا اختيار الشيخ تقي الدين                            ُ                                    

 وىو مشهور ا١تذىب.
وسأختم ٔتسألة: لو أف شعر كلب أصاب آدمي، أصاب إناء، الشعر وليس البوؿ، فإف الشيخ تقي 

ً          ُ                                                              س ا؛ ألنو ال ي قاس على البوؿ إال ما كاف من باب األؤب، وأما شعر الكلب فإنو ليس الدين يرى أنو ليس ٧ت
ً                                                                                      ٧تس ا بل ىو طاىر؛ ألنو منفصل، كما أف ا١تيتة وىي ٧تسة شعرىا طاىر، فيجب أف نفرؽ بُت ا١تنفصل وغَت   

خ تقي الدين،                                                         ُ                      ا١تنفصل، فلو وقع شعر كلب منفصل وحده ُب إناء فإننا نقوؿ: ال ي غسل. وىذا اختيار الشي
ً                                   واألحسن أف ال نذكر خبلف ا إال خبلف ا واحد ا أو خبلفُت لكي تنضبط القاعدة عندنا.      ً        ً                     

  *** المتن ***
َرَغ َعْن ُحْمَراَف َمْوَلى ُعْثَماَف ْبِن َعفَّاَف رضي اهلُل عنهما:  - ٛ )أَنَُّو رََأى ُعْثَماَف َدَعا ِبَوُضوٍء، فََأفػْ

إنَائِِو، فَػَغَسَلُهَما َثالَث َمرَّاٍت، ثُمَّ َأْدَخَل يَِميَنُو ِفي اْلَوُضوِء، ثُمَّ َتَمْضَمَض َواْستَػْنَشَق َعَلى َيَدْيِو ِمْن 
َثالثًا،  ِكْلَتا رِْجَلْيوِ َواْستَػْنثَػَر، ثُمَّ َغَسَل َوْجَهُو َثالثاً، َوَيَدْيِو إَلى اْلِمْرفَػَقْيِن َثالثًا، ثُمَّ َمَسَح ِبَرْأِسِو، ثُمَّ َغَسَل  

ي ثُمَّ قَاَؿ: رَأَْيُت النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم يَػتَػَوضَُّأ َنْحَو ُوُضوِئي َىَذا، َوقَاَؿ: )َمْن تَػَوضََّأ َنْحَو ُوُضوئِ 
ـَ ِمْن َذْنِبِو(   َىَذا، ثُمَّ َصلَّى رَْكَعتَػْيِن، ال ُيَحدُّْث ِفيِهَما نَػْفَسُو ُغِفَر َلُو َما تَػَقدَّ
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 :***** الشرح *
 مفردات الحديث:

َ                   ُ                          ُ                     الو ضوء ىو ا١تاء الذي ي توضأ منو، فإنو بالفتح ما ي توضأ بو، وبالضم وضوء  :(َدَعا ِبَوُضوءٍ ) قولو:   
َ     الفعل، وىذه قاعدة: و ضوء، ط هور.       َ                     

َرَغ َعَلى َيَدْيِو ِمْن إنَائِوِ ) قولو:                              ً                             وىذا يدلنا على أف االنغماس مطلق ا ابتداء ٦تنوع منو إما كراىة  :(فََأفػْ
هنى عن انغماس  -كما سبق معنا قبل قليل ُب حديث أيب ىريرة–أو ٖترٙب، فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم 

ً                                                  اٞتنب ُب ا١تاء، وسبق معنا ُب الدرس ا١تاضي أيض ا من حديث أيب ىريرة: أنو هنى عن غمس اليدين ُب اإلناء                                         
وسيأٌب معنا ُب حديث عبد اهلل بن زيد،  -رضي اهلل عنو–١تن استيقظ من نومو. وىذا الفعل من عثماف 

ً                                 ً                                              ً   يدؿ أيض ا على عدـ استحباب غمس اليدين مطلق ا سواء كاف من نـو أـ من غَته إال بعد غسلهما ثبلث ا،        
 ناء ُب يديو ٍب غسلهما.قبل أف يغمس يديو ليتناوؿ من ا١تاء أفرغ من اإل -رضي اهلل عنو–فإف عثماف 

          ً                                        غسلهما ثبلث ا يدلنا على االستحباب؛ ألف غسل اليدين قبل  :(فَػَغَسَلُهَما َثالَث َمرَّاتٍ ) قولو:
الوجو ليس بواجب، إذ القاعدة عند أىل العلم: أف الواجب ُب الوضوء ما ذكره اهلل عز وجل ُب آية ا١تائدة: 

َ   َ ُ    ِ  َ  ُ  ْ أ يػ ه ا ال ذ ين  آم ن وا إ ذ ا ق م    َ ي ا{   ِ       َ ك م   َ    ل وا و ج وى ك م  و أ ي د ي ك م  إ ٔب  ال م ر اف ق  و ام س ح وا ب ر ء وس  ة  ف اغ س  ْ  ت م  إ ٔب  الص بل   ُ  ِ   ُ ُ  ِ    ُ  َ  ْ  َ   ِ  ِ َ  َ  ْ  َ  ِ  ْ  ُ  َ ِ  َْ َ   ْ  ُ  َ  ُ  ُ     ُ ِ  ْ  َ   ِ َ      َ  ِ  ْ  ُ
ِ و أ ر ج ل ك م  إ ٔب  ال ك ع بػ ُت    ْ  َ  ْ  َ  ْ  َ  ِ  ْ  ُ  َ ُ  ْ                            ُ                             [، ىذه اآلية ىي األصل، فما ٓب ي ذكر فيها فليس بواجب، كما أف ٙ]ا١تائدة:  { ََ 

قاعدة أو -                                 ُ          يو وسلم الرجل ا١تسيء لصبلتو، فما ٓب ي ذكر ىناؾ الواجب ُب الصبلة ما علمو النيب صلى اهلل عل
 فإنو ليس بواجب. -حكم أغليب

                                        ً          أي أدخل يده اليمٌت ُب اإلناء فأخذ منها قليبل  وىذا يدؿ  :(ثُمَّ َأْدَخَل يَِميَنُو ِفي اْلَوُضوءِ ) قولو:
                                    ً   على أف الغمس بعد غسل اليدين ليس ٦تنوع ا.

ا١تضمضة واجبة؛ ألمر النيب صلى اهلل عليو وسلم كما  :(ْستَػْنَشَق َواْستَػْنثَػرَ ثُمَّ َتَمْضَمَض َوا) قولو:
ل وا }سبق معنا، وألف الوجو يشمل ٕتويف األنف والفم، فقوؿ اهلل عز وجل:  ة  ف اغ س  ت م  إ ٔب  الص بل  ِ ُ    إ ذ ا ق م   ْ  َ   ِ َ      َ  ِ  ْ  ُ ْ  ُ  َ  ِ

ُ  ْ و ج وى ك م    َ  ُ كما أننا نقوؿ ُب الصائم: [، يشمل ا١تضمضة واالستنشاؽ، وىذا ٢تا طرد وعكس، فٙ]ا١تائدة:  {ُ 
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ُ   ً                        ُ                       إذا وضع ُب فمو حبة عنب ال تذوب أو ُب أنفو د ىن ا داخل ٕتويف أنفو فإنو ال ي فطر؛ ألف ىذا من الظاىر                                         
ً                                                            وليس من الداخل، فإننا نقوؿ أيض ا: ٫تا من الوجو الذي ٬تب غسلو عند الوضوء، وا١تضمضة صفة الكماؿ                               

 ٚتع ثبلثة أشياء: فيها من حيث الصفة ليس من حيث ىيئة ا١تاء 
 األوؿ: إدخاؿ ا١تاء إٔب الفم. 

الثا٘ب: ٖتريك ا١تاء ُب الفم، وليس ٖتريك األصبع دلكو، ٓب يقل أحد من العلماء ا١تعتربين بأف دلك 
                                                                     ُ     األسناف ُب ا١تضمضة سنة، ال، وإ٪تا ٖتريك ا١تاء باللساف و٨تو ذلك، ىذا ىو الذي ي شرع.

 الثالث: ٣تو. 
فعلها فقد فعل صفة الكماؿ ُب ا١تضمضة، أدخل ا١تاء وحركو بلسانو ٍب ٣تو،  ىذه ثبلثة أشياء من

                                                             ً   ٓب يقل أحد قط: إف إدخاؿ يدؾ أو سواكك ُب فيك يكوف من ا١تضمضة مطلق ا.
وأما صفة اإلجزاء فيها فإهنم قالوا: فعل اثنُت من ىذه الثبلثة؛ فمن أدخل ا١تاء وحركو ٍب ابتلعو، فإنو 

ً         يسمى متمضمض ا، ومن أ دخل ا١تاء إٔب فيو ولو ألولو ٍب أخرجو مباشرة من غَت ٖتريك نقوؿ: ىو           
                                                                                 ً     متمضمض. والنووي قاؿ: فعل واحد من الثبلثة. واٟتقيقة ال، فإف فعل واحد من ثبلثة يسمى شرب ا وال 

 يسمى مضمضة ُب لساف العرب، لكن اثنُت من الثبلثة تسمى مضمضة وال شك.
 سنتكلم عنها ُب حديث عبد اهلل بن زيد بعد قليل. :(رَ َواْستَػْنَشَق َواْستَػْنثػَ ) قولو:
ً                       يقوؿ أىل العلم: إف غسل الوجو أيض ا واجب، وحد الوجو: من  :(اثُمَّ َغَسَل َوْجَهُو َثالثً ) قولو:                                

ً       منابت الشعر طوال  إٔب ما ا٨تدر من اللحيُت، فالرقبة وما دوف اٟتنك ليس من الوجو فبل ت غسل، وعرض ا: من           ُ                                                            ً               
 ّتانب األذف إٔب البياض الذي ّتانب األذف. البياض الذي
؟. س:                                        ً  وىل البياض داخل ُب حد الوجو أـ ليس داخبل 
 األمر فيو واسع؛ ألنو صغَت وليس بالكثَت.  جػ:

                                   ً                                               وعلى ذلك فإنو ٬تب غسل الوجو ىذا كامبل  فإف كاف ُب الوجو شعر فإننا نقوؿ: إف الشعر الذي 
 يكوف ُب الوجو على ثبلث حاالت:
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                       ً                                                    األؤب: أف يكوف الشعر خفيف ا تظهر ٖتتو البشرة، فهنا بإٚتاع أىل العلم أنو ٬تب غسل  اٟتالة
 البشرة اليت ٖتتو.

                                ً                                    ُ                      اٟتالة الثانية: أف يكوف الشعر كثيف ا ال تظهر البشرة اليت ٖتتو، فهنا الذي ي غسل وال أقوؿ ٯتسح فهنا 
با١تاء على وجهك فتكوف هبذه اٟتالة قد      ُ                                   ُ              الذي ي غسل إ٪تا ىو ظاىر الشعر فقط أي الذي ي رى، فأنت تأٌب 

، وإ٪تا ٬تب غسل الظاىر  غسلت ظاىر الشعر وال يلـز وصوؿ ا١تاء إٔب باطن الشعر وال إٔب اٞتلد، ما يلـز
 منها فقط.

اٟتالة الثالثة: ما اسًتسل من اللحية بأف كانت زائدة عن ٤تل الوجو، فالفقهاء يقولوف: إف ما 
إنو ال ٬تب غسلو؛ ألنو زائد عن ٤تل الفرض، مثل الشراب إذا زاد عن ٤تل اسًتسل وزاد عن حد الوجو ف

الفرض، بعض الناس يكوف شرابو إٔب نصف الساؽ فبل نقوؿ: امسح إٔب نصف الساؽ، وإ٪تا ٘تسح إٔب ٤تل 
الفرض الواجب. فأما ا١تسًتسل من اللحية كأف يكوف ا١ترء ٟتيتو طويلة فإف غسل ا١تسًتسل منها مستحب 

ة للخبلؼ فقط وليس بواجب، وبناء على ذلك فإف الفقهاء ١تا تكلموا عن ٗتليل اللحية قالوا: إف مراعا
 لتخليل اللحية صفتُت:

الصفة األؤب: ٗتليلها كهيئة ا١تشط، وىذه ىي الصحيحة اليت ثبتت من حديث ابن عمر وىي اليت 
ْتسب –اٟتالة يكوف قد غسل أو مسح  نص عليها اإلماـ أٛتد وغَته أهنا ٗتلل كهيئة ا١تشط؛ ألنو ُب ىذه

                     ُ    الشعر الباطن الذي ال ي رى. -اٟتاؿ
الصفة الثانية: أف يأٌب ٔتاء فيغسل بو البشرة، فإف كاف ا١تاء للعارضُت فإنو مقبوؿ ٬تعل على 
عارضيو، وجاء فيو حديث لكن فيو ضعف، وأما إف كاف ا١تاء ألسفل الرقبة واٟتنك فإف اٟتديث الذي فيو 

لل وإ٪تا أنكره غَت ُ          واحد من أىل العلم، ولذلك فإف أصح صفيت التخليل األؤب دوف الثانية؛ ألف البشرة ال ٗت                                                                              
ٮتلل الشعر، ويكوف من وضع ا١تاء إ٪تا قصده إدخاؿ ا١تاء إٔب باطن الشعر ال إيصاؿ ا١تاء إٔب البشرة، ولكن 

 ة.إف صح حديث العارضُت فإنو ٤تموؿ على غسل باطن الشعر ال على البشر 
ا١ترفقاف ٫تا: الفاصل بُت الذراع والعضد، وىذه اٞتملة تفيد  :(َوَيَدْيِو إَلى اْلِمْرفَػَقْيِن َثالثًا) قولو:

 أمرين:
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ً                              األمر األوؿ: أنو ال بد من غسل الكفُت؛ ألف اليد ال تسمى يد ا إال أف يكوف معها الكف، الكف                                                    
ً                  اع مع العضد تسمى يد ا، الذراع وحده ال وحده تسمى يد، والكف مع الذراع تسمى يد، والكف مع الذر                    

ً                                  ُ                                    تسمى يد ا، وإ٪تا ذراع أو عضد، ولذلك ٬تب أف ت غسل اليد من أطراؼ األصابع إٔب ا١ترفق.         
ً                                                    األمر الثا٘ب: أف ا١ترفق ٬تب غسلو أيض ا، قالوا: ٟتديث جابر أف النيب صلى اهلل عليو وسلم: توضأ                                 

ليس  )إٔب(سل مرفقو، والقاعدة عند أىل العلم: أف ما بعد ٍب أدار ا١تاء على مرفقو. ٦تا يدؿ على أنو غ
    ً                                                                                     داخبل  فيما قبلها إال ُب موضعُت؛ ىذا أحد٫تا، مثاؿ ذلك: عندما أقوؿ: بييت إٔب الشارع. ىل الشارع من 

، فاٟتد ال يدخل ُب احملدود، ما بعد                 ً                        الشارع ليس داخبل  فيما قبل بييت. ويديو إٔب  )إٔب(                ً                              بييت؟ ال، ليس داخبل 
                                                          ُ                               ا١ترفقُت يعٍت ما يغسل يديو إٔب ا١ترفقُت ىذا األصل لكن ىنا مستثٌت في غسل ا١ترفقاف ويغسل الكعباف، ٫تا 

 ا١تستثنياف فقط من القاعدة.
 وسيأٌب ُب حديث عبد اهلل بن زيد. :(ثُمَّ َمَسَح ِبَرْأِسوِ ) قولو:
ً        أيض ا سيأٌب. :(ِكْلَتا رِْجَلْيِو َثالثًاثُمَّ َغَسَل  ) قولو:    
 أي فعلي ىذا. :(ثُمَّ قَاَؿ: رَأَْيُت النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم يَػتَػَوضَّأُ َنْحَو ُوُضوِئي َىَذا) قولو:
ـَ َمْن تَػَوضََّأ َنْحَو ُوُضوِئي َىَذا، ثُمَّ َصلَّى رَْكَعتَػْيِن، ال ُيَحدُّْث ِفيِهَما نَػْفَسُو ُغفِ ) قولو: َر َلُو َما تَػَقدَّ

قالوا: ىي من الصبلة غَت  -رضي اهلل عنو–ىاتاف الركعتاف اللتاف وردتا ُب حديث عثماف : ِمْن َذْنِبِو(
ا١تقيدة، فهي غَت مقصودة لذاهتا. وبناء على ذلك فإف سنة الوضوء تندرج ُب غَتىا من السنن، فمن توضأ ٍب 

ن سنة الوضوء، والقاعدة عند أىل العلم: أف كل فعلُت يكوف صلى مباشرة أي صبلة من الفرائض أجزأتو ع
                                                 ً                                       أحد٫تا غَت مقصود لذاتو فإنو يندرج ُب غَته، فالصبلة مثبل  سنة الوضوء غَت مقصودة لذاهتا، ٖتية ا١تسجد 
غَت مقصودة لذاهتا، فإنك إذا دخلت ا١تسجد فصليت ركعيت الفريضة أو ركعيت السنة الراتبة ٕتزؤؾ عن ٖتية 

                                                        ً        ً                   د، الصـو كذلك، فإف من صاـ ثبلثة أياـ من كل شهر فوافقت صيام ا مستحب ا كاالثنُت وا٠تميس أو ا١تسج
األياـ البيض أجزأتو عن ثبلثة أياـ، قاؿ أبو ىريرة: أوصا٘ب خليلي بثبلث: ومنها: أف ال أدع صياـ ثبلثة أياـ 

، فالصلة ى القريب صدقة وصلة()صدقتك علمن كل شهر. الزكاة كذلك، يقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
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للقريب غَت مقصودة لذاهتا، فمن جعل زكاتو للقريب فلو أجراف: صلة، وزكاة، ٓتبلؼ الذي يريد أف ٬تلب 
        ً                  ً                                                                    لنفسو نفع ا أو يدفع عنها ضر ا، نفقة واجبة، فإهنا ال تتداخل مع الزكاة؛ ألهنا مقصودة لذاهتا، كذلك اٟتج، 

كاف الناس إذا قضوا حجهم مضوا ُب كل فج فأمروا أف يكوف آخر : -رضي اهلل عنهما–حديث ابن عباس 
ّ                                      عهدىم بالبيت الطواؼ. ليس مقصود ا لذاتو الطواؼ، من أ خ ر طواؼ اإلفاضة فجعلو آخر أعمالو أجزأه   َ                   ً                              
عن طواؼ الوداع وىكذا، ىذه قاعدة يعٍت فروعها بالعشرات إف ٓب يكن أكثر، فا١تقصود أف سنة الوضوء 

 ا.ليس مقصودة لذاهت
 *** المتن ***

)َشِهْدُت َعْمَرو ْبَن أَِبي َحَسٍن َسَأَؿ َعْبَد اللَِّو َعْن َعْمِرو ْبِن َيْحَيى اْلَمازِِنيّْ َعْن أَبِيِو قَاَؿ:  - ٜ
َرُسوِؿ اللَِّو صلى ْبَن زَْيٍد َعْن ُوُضوِء النَِّبيّْ صلى اهلل عليو وسلم؟ َفَدَعا بِتَػْوٍر ِمْن َماٍء، فَػتَػَوضََّأ َلُهْم ُوُضوَء 

ْضَمَض اهلل عليو وسلم فََأْكَفَأ َعَلى َيَدْيِو ِمْن التػَّْوِر، فَػَغَسَل َيَدْيِو َثالثاً، ثُمَّ َأْدَخَل َيَدُه ِفي التػَّْوِر، َفمَ 
ثُمَّ َأْدَخَل َيَدُه ِفي التػَّْوِر،  َواْستَػْنَشَق َواْستَػْنثَػَر َثالثًا بَِثالِث َغْرفَاٍت، ثُمَّ َأْدَخَل َيَدُه فَػَغَسَل َوْجَهُو َثالثاً،

َبَل ِبِهَما َوأَ  ْدبَػَر َمرًَّة َواِحَدًة، ثُمَّ فَػَغَسَلُهَما َمرَّتَػْيِن إَلى اْلِمْرفَػَقْيِن ثُمَّ َأْدَخَل َيَدُه ِفي التػَّْوِر، َفَمَسَح رَْأَسُو، فََأقػْ
 .َغَسَل رِْجَلْيِو(

ِسِو، َحتَّى َذَىَب ِبِهَما إَلى قَػَفاُه، ثُمَّ َردَُّىَما َحتَّى رََجَع إَلى اْلَمَكاِف )َبَدَأ ِبُمَقدَّـِ رَأْ َوِفي ِرَوايٍَة: 
. )أَتَانَا َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم فََأْخَرْجَنا لَُو َماًء ِفي تَػْوٍر ِمْن ُصْفٍر(. َوِفي ِرَوايٍَة الَِّذي َبَدَأ ِمْنُو(

 ػىا التػَّْوُر: ِشْبُو الطَّْسِت.
 : *** الشرح ***

ُب صفة وضوء النيب صلى اهلل عليو وسلم،  -رضي اهلل عنو–ىذا اٟتديث حديث عبد اهلل بن زيد 
 ىذا اٟتديث فيو من ا١تسائل الزائدة على حديث عثماف مسائل:

ْ                            توضأ من تور، والتور ىو الط س ت، قيل: إنو من النحاس، كما  -رضي اهلل عنو–ا١تسألة األؤب: أنو                             
ُ                                                                              نو من ص فر. وكلمة النحاس كاف كثَت من الصحابة ال يعرفوهنا، فقد جاء من حديث أيب سعيد ا٠تدري جاء أ       



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

)١تا ٮترج الرجل الذي ُب حينما ذكر قصة الدجاؿ قاؿ: قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم:  -رضي اهلل عنو–
                ُ       وٓب أؾ أعرؼ ما الن خاس؟،  ، قاؿ أبو سعيد:ا١تدينة، قاؿ: فيجعل اهلل عز وجل على عنقو طوقًا من ٨ُتاس(

ُ                                             فالص فر قيل: إنو ىو النحاس، وقيل: ىو غَته، كما ذ كر ذلك ُب ا١تعاجم ولكن أغلبهم على أنو النحاس،                                            ُ    
                                       ً                                                      فدؿ ذلك على أف التوضأ من آنية ا١تعادف ٚتيع ا ليس فيها كراىة إال ما ورد النص بو؛ كالذىب والفضة أو 

 ما ُب حكمهما.
                          ً                                     : ٘تضمض واستنشق واستنثر ثبلث ا بثبلث غرفات. ىذه اٞتملة نستفيد منها: ا١تسألة الثانية: أنو قاؿ

ىيئة االستنشاؽ واالستنثار فإنو ذكر أنو ٚتع بُت ا١تضمضة واالستنشاؽ واالستنثار بغرفة واحدة؛ ألف ثبلث 
يو فيكوف مرات بثبلث غرفات، قالوا: ويكوف ذلك بأف ٬تعل ا١ترء ُب يده اليمٌت ماء؛ ألنو يريد أف يد٘ب لف

ُ                                                                          ً                   الش رب باليمٌت فيجعل ا١ترء ُب يده اليمٌت ماء ٍب يد٘ب ىذا ا١تاء من فيو فيأخذ لفيو جزء ا منو ويبقى األقل ٍب    
                                                       ً                               يد٘ب األقل إٔب أنفو فيستنشقو، وىذا يسمى االستنشاؽ، يأخذ شهيق ا ٍب بعد ذلك يستنثر ٍب ٯتج ا١تاء، 

رى ٍب ٯتج ا١تاء، هبذه الطريقة يأخذ ا١تاء ويدنيو ٍب يدنيو إٔب فيكوف استنثار قبل مج ا١تاء ٍب يستنثر بيده اليس
أنفو ٍب يستنثر ٍب ٮترجو، وقد كنا ذكرنا ُب الدرس ا١تاضي صفة أقل االستنشاؽ، قلنا: وىو أف ٬تعل ُب أنفو 

 ماء، بلل ُب يده أو ُب منديل و٨تو، وأما صفة الكماؿ فهذه.
أف يبالغ ُب االستنشاؽ حىت يصل إٔب آخر أنفو. ومن الفقهاء من ذكر صفة الكماؿ فقاؿ: ىو 

                                                                            ً              واٟتقيقة أف ىذا فيو تكل ف ومؤذي وليس كل الناس يستطيعو ٦تا يدؿ على أنو ليس مشروع ا، والنيب صلى 
اهلل عليو وسلم ٓب يقصد ذلك ُب ا١تبالغة ُب االستنشاؽ وإ٪تا قصد االستنشاؽ بصفة الكماؿ اليت ذكرهنا دوف 

 ف صفة ا١تبالغة ُب االستنشاؽ أف يكوف معو استنثار.وضع ا١تاء فقط؛ أل
حكى عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو خالف ُب عدد غسل  -رضي اهلل عنو–ا١تسألة الثالثة: أنو 

                                       ً                                                  أعضاء الوضوء، فغسل بعض أعضاء الوضوء ثبلث ا، وبعضها غسلها مرتُت، ٦تا يدؿ على أنو ٬توز ا١تخالفة، 
                             ً     ً                                    عليو وسلم أنو غسل أعضاءه ثبلث ا ثبلث ا، وثنتُت ثنتُت، وواحدة واحدة. وخالف فقد ثبت عن النيب صلى اهلل

                    ً                                       فجعل بعض األعضاء ثبلث ا وبعضهم ثنتُت كما ُب حديث عبد اهلل بن زيد.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ُ           ا١تسألة الرابعة: مسألة مسح الرأس فإنو ذكر أنو أقبل بيديو وأدبر، وقد اختلف الش راح ُب معٌت                                                                             
ى نظرىم على ا١تعٌت اللغوي دوف ا١تعٌت ا١تتبادر للذىن، فإف العرب عندىم كلمات اإلقباؿ واإلدبار بناء عل

يأتوف هبا من باب العادة: أقبل وأدبر، ما يقوؿ: أدبر وأقبل، وإ٪تا يقدموف اإلقباؿ على اإلدبار، ولذلك 
ف، فبعضهم قاؿ:                                                                           بعضهم تكل ف ُب بياف صفة اإلقباؿ واإلدبار مع أهنا واردة ُب آخر اٟتديث كما سيأٌب اآل

                                    ُ                        ُ                             أقبل وأدبر أف يضع يده على نصف رأسو في قبل جهة الوجو ٍب يدبر ٍب ي قبل. ولكن ىذا غَت مقصود؛ ألنو 
قاؿ: وبدأ ٔتقدـ رأسو. ٦تا يدلنا على أنو أقبل وأدبر ىذه اللفظة يؤتى هبا ىكذا بغض النظر عما كاف األوؿ 

 منهما اإلقباؿ أو اإلدبار.
 ر في مسح الرأس:صفقة اإلقباؿ واإلدبا

ُ                           ُ              أف ٬تعل ا١ترء يديو على مقدـ رأسو احملل الذي ٯت سح وباطن كفيو على اٞتنبُت ٍب ي قبل برأسو إٔب                                          
قفاه ٍب يعود من قفاه إٔب رأسو مرة أخرى، ىذه الصفة ٕتعل ا١ترء ٯتسح ظاىر الشعر وباطنو؛ ألنك عندما 

 الظاىر والباطن.  ُ                                                 ت قبل ٘تسح الظاىر وعندما تدبر ٘تسح الباطن فتكوف مسحت
ونستفيد من ىذه اٞتملة: أف ىذه صفة الكماؿ ُب مسح الرأس: اإلقباؿ واإلدبار، وأما صفة 
ً              ُ                       ً         ً                 اإلجزاء فيو: يعٍت أقل ما يسمى مسح ا فهو إما أف ت قبل أو تدبر، ٘تسح إقباال  أو إدبار ا وحدىا تكفي، وال                                

٘تسح كل شعرة وإ٪تا ٘تسح الرأس، فرؽ بُت                                      ً            ٬تزئ بعض الرأس بل ٬تب مسح الرأس كلو، طبع ا ال ٯتكن أف 
 مسح الشعر ومسح الرأس، قد ٘تسح الرأس وبعض الشعر ال يصيبو ا١تاء؛ ألنو مسح.

ُ      ونستفيد من ذلك: أف الرجل أو ا١ترأة إف كاف لو شعر طويل يزيد عن ٤تل الفرض فإنو ال ٯت سح،                                                                                
فإهنا تسمح إٔب القفا فقط، مبتدأ القفا، القفا كيف؟ امرأة ٢تا شعر يزيد عن الرأس يصل إٔب الرقبة فما دوف 

ُ                                                 ال ٘تسحو، فالشعر الذي على القفا ال ٯت سح؛ ألهنا ٘تسح الذي غطى ٤تل الفرض، و٤تل الفرض الرأس،                                  
ُ                   فا١تسًتسل ال ٯت سح، إذف ىذه واحدة.            

ُ          األمر الثا٘ب: أف القاعدة عند أىل العلم واستفدناىا من ىذا اٟتديث: أف ا١تسح ٯت سح مرة و  احدة                                                                       
ُ    وبناء على ذلك فكل ٦تسوح من العبادات ٯت سح مرة واحدة ُب الوضوء، ُب الوضوء ٯت سح الرأس مرة، ٯت سح                 ُ                                  ُ                                    
ُ                                         على ا٠تف مرة، فبل ٯتسح مرتُت وال ثبلث مرة واحدة فقط، ٯت سح على اٞتبَتة مرة، التيمم مرة، الضربة أو                                                 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٗٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

فكل ٦تسوح فإنو يكوف مرة، ىذه قاعدة  الضربتُت للًتاب، واألصح حديث الضربة، لكن ا١تسح مرة واحدة،
 عند أىل العلم.

ً                                                                   واستدؿ هبذا اٟتديث أيض ا: على أنو ٬تب الًتتيب وا١تواالة بُت أعضاء الوضوء، فأما الًتتيب فإنو ما                     
ُ                                                                                  ن قل عن النيب صلى اهلل عليو وسلم حديث ُب صفة وضوئو كحديث عثماف، وحديث عبد اهلل بن زيد إال 

ى أف الًتتيب ُب أعضاء الوضوء واجب، فمداومة النيب صلى اهلل عليو وسلم على شيء     ً              مرتب ا، ٦تا يدلنا عل
ً              معُت يدؿ على وجوبو، واست دؿ على وجوب الًتتيب أيض ا: بأف اهلل عز وجل ذكر ٦تسوح ا بُت مغسوالت،                           ً                       ُ                      

 ُب آية الوضوء اليت سبق ذكرىا قبل قليل، ٦تا يدؿ على أنو ٬تب. 
ّ                   الفعل وج ز ئ فإنو ال يسمى وضوءألف الوضوء فعل واحد ولو انقطع ىذا  وأما ا١توالة فؤلهنم قالوا:  ُ          

                          ُ                                          ً     ً        فبل بد فيها من ا١تواالة، فلو ف صل بُت عضو وعضو من األعضاء اليت ٬تب غسلها فصبل  طويبل  فإنو ال 
ً                                                                     يسمى فعبل  واحد ا وضوء، وإ٪تا ىو نصف وضوء أو غسل لبعض األعضاء، فإف كلمة وضوء هبذا ا١تعٌت      ً        

غسل كل جسده إال قدميو فبل نقوؿ ىذا وضوء، فمصطلح  ل األعضاء األربعة، فلو أف امرأغسخاصة ب
الوضوء ىذا خاص بالفعل ا١تخصوص الذي نعرفو، فمن ٓب يأت بالفعل ا١تعروؼ على ىذه ا٢تيئة ال يسمى 

لنصف      ً                                                                    ً       متوضئ ا، فمن غسل يديو ووجهو فقط ٍب بعد ساعة غسل قدميو، فنقوؿ: ىذا ليس متوضئ ا؛ ألف ا
      ُ          ُ                  ٓتبلؼ الغ سل فإف الغ سل مأخوذ من سيبلف  ء والنصف األخَت ال يسمى وضوءاألوؿ وحده ال يسمى وضو 

ُب أوؿ الليل غسل رأسو ٍب ناـ و١تا استيقظ لصبلة الفجر  شًتط لو ا١تواالة، فلو أف امرأ         ُ       ُ ا١تاء، فالغ سل ال ت  
ا ىو ا١تذىب واختيار الشيخ تقي الدين،         ً                                                 وكاف جنب ا غسل باقي جسده ما عدا رأسو نقوؿ: ارتفع حدثو. وىذ

ً                                    واألدلة عليو كثَتة جد ا منها: الدليل الذي ذكرتو قبل قليل.                    
 *** المتن ***

)َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم يُػْعِجُبُو التػََّيمُُّن َعْن َعاِئَشَة رضي اهلل عنها قَاَلْت:  - ٓٔ
ِلِو، َوطُهُ   .ورِِه، َوِفي َشْأنِِو ُكلِّْو(ِفي تَػنَػعُِّلِو، َوتَػَرجُّ

 : *** الشرح ***



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٘ٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

  مفردات الحديث:
ب أف يبدأ بشقو األٯتن ُب   :(َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم يُػْعِجُبُو التػََّيمُّنُ ) قولو: ُ                        أي ٭ت     

                 ُ                                                                               كثَت من شأنو، وال ي تصور أف يفعل ا١ترء التيمن إال فيما فيو ٯتُت ويسار، وأما ما ال ٯتُت فيو وال يسار فإنو ال 
 ُ                                                                                      ُ          ي تصور فيو التيمن، مثل: لبس القميص والثوب، فإف ا١ترء إذا أراد أف يلبس ثوبو أو قميصو فإنو ي دخل رأسو 

                                                                  ُ     يتصور فيو ٯتُت أو يسار، إدخاؿ الرأس، ٓتبلؼ إدخاؿ األيدي ُب األكماـ فإنو ي تصور  من جيب الثوب فبل
التيمن فيها، وكوف النيب صلى اهلل عليو وسلم يعجبو التيمن ٦تا يدؿ على استحباب التيمن فيها أي البداءة 

 باليمُت.
 أي ُب لبس نعلو. :(تَػنَػعُِّلوِ ) قولو:
ّ                                                   شعره، ك د  الشعر يسمى ترجل، فكاف النيب صلى اهلل عليو وسلم يلبس  أي ترجيل :(َوتَػَرجُِّلوِ ) قولو:  َ       

ّ                                     النعل اليمٌت قبل النعل اليسرى، وكاف صلى اهلل عليو وسلم إذا رج ل شعره بدأ بشقو األٯتن قبل شقو األيسر،                                                           
ُب معٌت وجاء أنو ١تا حلق رأسو ُب النسك ُب اٟتج أمر اٟتالق أف يبدأ بشقو األٯتن قبل شقو األيسر؛ ألنو 

 الًتجل.
أي ُب فعل وضوئو، فإذا أراد أف يتنظف صلى اهلل عليو وسلم ُب الوضوء أو ُب  :(َوطُُهورِهِ ) قولو:

  ُ                                                                                          الغ سل فإنو يبدأ بالشق األٯتن قبل الشق األيسر، وىذا يدؿ على استحباب البداءة باليمُت قبل الشماؿ ُب 
 لف األؤب.الوضوء، ولو بدأ ا١ترء بالشماؿ قبل صح وضوئو لكنو خا

 وقد جاء عن النيب صلى اهلل عليو وسلم تقدٙب اليمُت ُب موضعُت: :(َوِفي َشْأنِِو ُكلّْوِ ) قولو:
                                                   ً                               ا١توضع األوؿ: ما كاف من شأف ا١ترء نفسو ٦تا يريد بو إكرام ا لعضو من أعضائو، فما كاف فيو 

اليمُت، والدخوؿ إٔب ا٠تبلء تقدـ اإلكراـ من شأف ا١ترء أف يقدـ اليمُت، فدخوؿ ا١تسجد فيو إكراـ فتقدـ 
               ُ                                                                                 الشماؿ، وا٠تروج ت قدـ اليمُت مقيس على الدخوؿ؛ ألف فيها إكراـ، ومناولة ا١ترء لغَته شيء فإنو يعطيو إياه 
باليمُت من باب اإلكراـ لعضوي أعطيتك بالعضو الكرٙب، ولذلك قاؿ أىل العلم: إف ا١ترء مناولة ا١ترء لغَته 

 ىذه السنة األؤب ما كاف من شأف ا١ترء نفسو.شيء باليمُت من السنة. 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٙٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                                                       ُ                              ا١توضع الثا٘ب: ما كاف فيو خصومة بُت اثنُت وتنازع عليو فإنو ي قدـ األٯتن، ولذلك فإف النيب صلى 
اهلل عليو وسلم ١تا شرب من إناء كاف عند ٯتينو أعرايب وعن مشالو شيخ من شيوخ ا١تهاجرين، فهنا فيو 

اهلل عليو وسلم والشرب منو، وال شك أف النيب صلى اهلل عليو وسلم مبارؾ خصومة لوجود سؤر النيب صلى 
ً                        ُب إعطائو فأراد أف يعطي األكرب قبلو لوجود ا١تنازعة فقاؿ: ال أوثر بسؤرؾ أحد ا. فأعطى األٯتن ىنا؛ ألنو                                                                      

ؼ ا١تدعي توجد منازعة، ولذلك استحب الفقهاء عند القاضي أف يبدأ با١تدعي قبل ا١تدعى عليو، فإف ٓب يعر 
 من ا١تدعى عليو، قاؿ: يبدأ باألٯتن. كلهم يريد أف يتكلم، كلهم يقوؿ: أنا ا١تدعي. فيبدأ باألٯتن قبل.

ا١توضع الثالث: قالوا: إذا كاف ا١تقصود ليس تكرٙب العضو وإ٪تا تكرٙب الشخص الذي أمامك وال 
    ً            ً                        شرف ا واألعظم قدر ا، والدليل على ذلك: أف                    ُ               ُ            ً       توجد منازعة فإنو ال ي قدـ األٯتن وإ٪تا ي قدـ األكرب سن ا واألكرب

، فما أريد بو التقدٙب من التفضيل بُت األشخاص من حيث )كرّب كرّب(النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
ً                             البداءة بالكبلـ ال توجد منازعة وإ٪تا تكرٙب لؤلشخاص فإنو ي بدأ باألكرب دائم ا، عندما تدخل وتريد أف تعطي               ُ                                                    

ً       اإلناء شخص ا تبدأ ً   ٔتن؟ اإلناء يكفي اٞتميع تبدأ ٔتن؟ تبدأ باألكرب ىي السنة قدر ا وعلم ا وشرف ا وسن ا أيض ا               ً     ً       ً      ً                                                     
                                              ُ           ُ                ُ                وىو األؤب، ولذلك كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم إذا أ عطي اإلناء ي عطى ىو لقدره ٍب ي عطى عند ا٠تصومة 

وقت اثناف عند باب فالسنة  يعطي بعد ذلك عن ٯتينو، ولذلك نص ابن مفلح ُب اآلداب الشرعية: أنو إذا
ليس تقدٙب األٯتن؛ ألف ا١تقصود تكرٙب األشخاص، فالسنة تقدٙب األكرب؛ ألف ا١تقصود ىنا تكرٙب األشخاص 
وليس تكرٙب األعضاء، تكرٙب األعضاء األٯتن عند ا١تنازعة األٯتن عندما يستوياف، ولكن عندما يكوف تقدير 

ً   األشخاص ي بدأ باألكرب دائم ا.              ُ         
  متن ****** ال

َعْن النَِّبيّْ صلى اهلل عليو وسلم أَنَُّو  -رضي اهلل عنو-َعْن نُػَعْيٍم اْلُمْجِمِر َعْن أَِبي ُىَريْػَرَة  - ٔٔ
ُغرَّتَُو  . َفَمْن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم َأْف يُِطيلَ )إفَّ أُمَِّتي يُْدَعْوَف يَػْوـَ الِقَياَمِة ُغّرًا ُمَحجَِّليَن ِمْن آثَاِر اْلُوُضوِء(قَاَؿ: 

 فَػْليَػْفَعْل. 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٚٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ُلُغ اْلَمْنِكبَػْيِن، ثُمَّ َوِفي َلْفٍظ ِلُمْسِلٍم:  )رَأَْيُت أَبَا ُىَريْػَرَة يَػتَػَوضَّأُ، فَػَغَسَل َوْجَهُو َوَيَدْيِو َحتَّى َكاَد يَػبػْ
ى اهلل عليو وسلم يَػُقوُؿ: إفَّ أُمَِّتي َغَسَل رِْجَلْيِو َحتَّى رََفَع إَلى السَّاقَػْيِن، ثُمَّ قَاَؿ: َسِمْعُت َرُسوَؿ اللَِّو صل

 َفَمْن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم َأْف يُِطيَل ُغرََّتُو َوَتْحِجيَلُو فَػْليَػْفَعْل.  يُْدَعْوَف يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ُغرَّاً ُمَحجَِّليَن ِمْن آثَاِر اْلُوُضوِء(
ُلُغ اْلِحْلَيُة ِمْن وسلم يَػُقوُؿ:  َوِفي َلْفٍظ ِلُمْسِلٍم: َسِمْعُت َخِليِلي صلى اهلل عليو -ٕٔ  )تَػبػْ

ُلُغ اْلُوُضوُء(  .اْلُمْؤِمِن َحْيُث يَػبػْ
 : *** الشرح ***

 مفردات الحديث:
  ً                                غر ا أي: ُب جباىهم آثار بياض، و٤تجلُت  :(إفَّ أُمَِّتي يُْدَعْوَف يَػْوـَ الِقَياَمِة ُغّرًا ُمَحجَِّلينَ ) قولو:

                                            ً              آثار بياض كحاؿ ا٠تيل، فيكوف ذلك عبلمة ٢تم ونور ا يـو القيامة. -ٚتع ساؽ-أي: ُب أقدامهم وسوقهم 
ت ط اع  م ن ك م  أ ف  ي ط يل  غ ر ت و  فػ ل يػ ف ع ل  ، ِمْن آثَاِر اْلُوُضوِء() قولو: َ  ْ ف م ن  اس   ْ  َ  ْ َ   ُ  ََّ  ُ   َ   ِ  ُ  ْ  َ  ْ  ُ  ْ ِ  َ  َ  َ ْ    ْ  َ قالوا: قوؿ: فمن استطاع  (:َ 

م أف يطيل غرتو فليفعل. مدرجة من قوؿ أيب ىريرة وليست مرفوعة للنيب صلى اهلل عليو وسلم، وإ٪تا ىو منك
 من قوؿ أيب ىريرة ُب قوؿ بعضهم؛ ألف ىذه الرواية ٓب ترد من ٚتيع الطرؽ من حديث أيب ىريرة.

 في ىذا الحديث من الفقو مسائل:
ا١تسألة األؤب: أف راوي ىذا اٟتديث نعيم اجملمر ٝتي بذلك ألنو كاف ٬تمر مسجد رسوؿ اهلل صلى 
مر ا١تساجد، وقد كاف شخص ٬تمره بصفة دائمة، وجاء أف ابن  ُ                                                     اهلل عليو وسلم، وقد استحب العلماء أف ٕت                                     

 رة.كاف ٬تمر مسجد النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب كل أسبوع م  -رضي اهلل عنهما–عمر 
 ا١تسألة الثانية: استحباب إسباغ الوضوء واإلكثار منو، وإسباغو ٭تتمل ثبلثة أمور:

                                     َ                                                   األمر األوؿ: اإلسباغ بكثرة ا١تاء، وىذا الف هم قد يفهم منو البعض أف الزيادة ُب ا١تاء سنة، وليس  
في با١تسح بل يغسل، كذلك، وإ٪تا ا١تراد باإلسباغ التأكد من الغسل، بأف يغسل ا١ترء أعضاء الوضوء وال يكت

ولذلك فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يتوضأ با١تد ويغتسل بالصاع. ٦تا يدؿ على أف كثرة ا١تاء ليس 
 ا١تقصود وإ٪تا التأكد من الغسل.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٛٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

األمر الثا٘ب: أف ا١تراد باإلسباغ إتباع السنة فيو بكثرة الغسبلت، فالثبلث غسبلت أفضل من 
ن الغسلة الواحدة، فيكوف ىذا من باب الزيادة فيو ا١تشروعة، وأما الزيادة على غسلتُت، والغسلتاف أفضل م

ىذا الوضوء فمن زاد على ىذا فقد أساء، وتعدى، )الثبلث فإنو ٦تنوع، وقد قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
 ، ٦تا يدؿ على أف الزيادة عن ا١تاء ٣تاوزة للحد، والزيادة عن الغسبلت ٣تاوزة للحد.(وظلم

األمر الثالث: اإلكثار من فعلو فيتوضأ ا١ترء مرة بعد مرة، والوضوء مشروع حىت عندما ال يكوف ا١ترء 
                                                   ً     ُ                                     ُ        يريد أف يؤدي هبذا الوضوء عبادة، فإف ا١ترء إذا كاف جنب ا وٓب ي رد االغتساؿ وأراد النـو أو األكل فإنو ي شرع لو 

         ً                              و كاف جنب ا ال يستطيع أف يصلي بو ومع ذلك أف يتوضأ من باب ٗتفيف اٟتدث، وىنا يتوضأ قبل النـو ول
يتوضأ سنة، وإذا أراد أف يأكل وىو جنب يتوضأ وإف ٓب يغتسل من باب ٗتفيف اٟتدث، ولذا استحب 
الفقهاء للجنب إذا أراد ا١ترور ُب ا١تسجد وليس ا١تكث أف يتوضأ من باب ٗتفيف اٟتدث، وقاؿ بعض أىل 

    ُ                                                      ء ال ي شرع تكراره إال أف يفصل بُت الوضوء والوضوء اآلخر إما حدث العلم وىو الشيخ تقي الدين: إف الوضو 
               ُ                                                                               أو عبادة واجبة ي شًتط ٢تا الطهارة. أما تكرار الوضوء ىكذا مرة بعد مرة من غَت أف يكوف بينهما حدث أو 
      ُ                                                                                    عبادة ت شًتط ٢تا الطهارة؛ كالصبلة الواجبة وليست سنة، عبادة واجبة كالصبلة أو الطواؼ الواجب فإنو 
يكوف ىذا غَت مشروع، ودليلو على ذلك: يقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم ما ثبت أنو توضأ إال من حدث 
ِ                          أو بعد أداء عبادة واجبة، قاؿ: وكثرة الوضوء قد تسبب الوسواس. لكن ي ش ك ل على ذلك أف النيب صلى اهلل   ْ  ُ                                                                

 ُب ٤تلو. -اهللإف شاء –عليو وسلم توضأ مرتُت ُب حجة الوداع، وسيمر معنا حديث جابر 
فهم من ىذا اٟتديث: أف ا١ترء ٯتكن أف تطاؿ غرتو بالزيادة على ٤تل  -رضي اهلل عنو–أبو ىريرة 

إذا غسل يديو رفع الغسل حىت كاد أف يبلغ ا١تنكبُت، وإذا غسل  -رضي اهلل عنو–الفرض، فكاف أبو ىريرة 
رضي اهلل –ا، وىذا الفهم من أيب ىريرة رجليو رفع الغسل حىت كاد أف يرفع إٔب منتصف الساقُت أو ٨تو٫ت

 -رضي اهلل عنو–يقوؿ الشيخ تقي الدين: ٓب يوافقو عليو أحد من الصحابة البتة. ٦تا يدؿ على أنو  -عنو
 انفرد هبذا االجتهاد وٓب يوفق فيو كما قرره الشيخ وغَته من أىل العلم.

                                                                ُ                    ا١تسألة الثالثة: أف الوضوء شعار ا١تؤمنُت وىو عبلمة ٢تم، ولذلك فإنو ال ي عرؼ أف أمة من األمم 
                      ُ                                                    ً                    يتوضؤوف كما نتوضأ، وال ي عرؼ عن العرب أهنم فعلوا كهيئة الوضوء الذي نتوضؤه مطلق ا، بل الوضوء الذي  



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

)إف من بركة          ً    ف كاف ضعيف ا: كاف عند اليهود والنصارى إ٪تا ىو غسل اليد، ولذلك ُب اٟتديث ا١تروي وإ
ً                                ، أي: غسل اليد قبلو، ولكن اٟتديث ضعيف جد ا، وىذا ٤تموؿ على ا١تعٌت الذي كاف الطعاـ الوضوء قبلو(                                       

٭تملو اليهود فإهنم يعنوف بالوضوء غسل اليد فقط، فالوضوء شعار للمؤمنُت، وا١تؤمن إذا حرص على الوضوء 
العظيم، ولذلك ُب ا١تسند ١تا بُت النيب صلى اهلل عليو وسلم فإف اهلل عز وجل ٬تعل لو من األجر الشيء 

، فهو شعار ا١تؤمن، ونور ُب وجهو ُب الدنيا وُب اآلخرة، ولذا )إسباغ الوضوء على ا١تكاره(الكفارات قاؿ: 
                            ً                                                                يكوف ا١تؤمن يـو القيامة معروف ا بغرة تكوف ُب جبهتو وُب ناصيتو بسبب وضوئو، وأحرى الناس هبذا الوصف 

 تعلم صفة وضوء النيب صلى اهلل عليو وسلم واسنت هبديو فيها.من 
  



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٓ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 ٖالشريط: 
  *** المتن ***

 .باُب االستطابةِ 
 : *** الشرح ***

 مفردات الحديث:
ُب ذكر باب االستطابة، واالستطابة ىي استفعاؿ  -رٛتو اهلل–بدأ الشيخ  :(باُب االستطابةِ ) قولو:

يب بدنو، فإنو إذا قضى ا١ترء حاجتو فإنو يطلب               ِ أف ا١ترء يطلب ط   أي طلب للطيب، وا١تراد باالستطابة:
يعربوف باالستطابة ويقصدوف  -عليهم رٛتة اهلل–طيب بدنو باالستنجاء واالستجمار، ولذلك فإف الفقهاء 

فإف ا١تز٘ب ُب ٥تتصره  -رٛتو اهلل–                                  ُ                           بو االستنجاء واالستجمار، ومن أوؿ من ن قل عنو ىذا التعبَت الشافعي 
رٛتو –، ومعلـو أف ٥تتصر ا١تز٘ب إ٪تا ىو كلو من كبلـ اإلماـ الشافعي ب ىذا الباب وىو باب االستطابة  ّ بو  

 ُب ىذا التبويب يلحظ عليو أمراف: -رٛتو اهلل–        ُ             ونصو، وي لحظ أف ا١تؤلف  -اهلل
األمر األوؿ: أنو أدخل ُب االستطابة أحكاـ ا٠تبلء؛ كدعاء الدخوؿ، واستقباؿ القبلة و٨تو ذلك 
وىذه األمور ُب اٟتقيقة سابقة االستطابة، إذ االستطابة إ٪تا ىي االستنجاء واالستجمار، وىذه األمور من 
أدب الدخوؿ إٔب ا٠تبلء، ولذلك فإنو يوجد ُب بعض النسخ ا١تطبوعة ا١تتأخرة أهنم زادوا ُب ىذه اٞتملة 

الزيادة، فإنو عند ذكر االستنجاء نذكر فقالوا: باب دخوؿ ا٠تبلء واالستطابة. واٟتق أنو ال ٨تتاج إٔب ىذه 
 أشياء تابعة ٢تا إما قبلها أو بعدىا، فاالستطابة يدخل فيها أدب دخوؿ ا٠تبلء.

األمر الثا٘ب: أف ا١تصنف خالف طريقة الفقهاء فإف غالب الفقهاء يذكروف أحكاـ االستطابة قبل 
ة الوضوء وفروضو ُب الباب السابق ٍب ذكرىم لصفة الوضوء وفروضو، وىنا ا١تنصف جاء بالعكس، فجاء بصف

ذكر بعدىا أحكاـ االستطابة، وترتيب الفقهاء أنسب ُب الًتتيب العقلي، وذلك أنو إذا أراد ا١ترء أف يتوضأ 
وكاف قد قضى حاجتو فإنو ال يصح وضوئو إال أف يسبق باستنجاء واستجمار إلزالة النجس الذي عليو، ُب 

باؿ ٍب توضأ ٍب بعد ذلك استجمر من غَت مس لفرجو   ً                  ع ا، ٔتعٌت لو أف امرأُ       ح كي إٚتاقوؿ عامة أىل العلم و 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٔ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

كي ال ينتقض وضوئو فهل نقوؿ: إف وضوئو صحيح؟ نقوؿ: ال، ال يصح ُب قوؿ عامة أىل العلم إف ٓب 
ً                                           يكن إٚتاع ا، ولذلك فإف الفقهاء عادة يقدموف االستجمار  قبل صفة الوضوء  -ُب الًتتيب العقلي-       

التخلية تكوف قبل التحلية. التخلية بإزالة النجاسة، والتحلية بالوضوء، ولكن ا١تصنف جعل ويقولوف: إف 
العكس فذكر فروض الوضوء وصفتو ُب الباب السابق ٍب أتبعو بأحكاـ االستطابة، واٟتقيقة إ٪تا فعل ا١تصنف 

كاف ىذا ىو   -ٛتو اهللر –      ً                                                            ذلك تبع ا لئلماـ الشيخ اٟتافظ أيب القاسم ا٠ترقي صاحب ا١تختصر، فإف ا٠ترقي 
ترتيبو: ذكر صفة الوضوء ٍب أتبعو بأحكاـ االستطابة، بل إف التبويب متشابو ففي ا٠ترقي: باب االستطابة 
                            ُ                                                          واٟتدث. هبذا التعبَت، وغَته رٔتا ي عرب باب آداب الدخوؿ إٔب ا٠تبلء، وىذا يدلنا على أف ا١تصنف شابو 

)عمدة و )٥تتصر ا٠ترقي(تأمل تبويب الكتابُت أعٍت ا٠ترقي ُب كثَت من األبواب وىذا مبلحظ ١تن 
 .األحكاـ(

  *** المتن ***
: َأفَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم َكاَف إَذا َدَخَل -رضي اهلل عنو-َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  - ٖٔ
 .)اللَُّهمَّ إنّْي َأُعوُذ ِبَك ِمْن اْلُخُبِث َواْلَخَباِئِث(اْلَخالَء قَاَؿ: 

، استعاذ من ذكراف الخبائُث: جمُع خبيثةٍ و جمُع خبيٍث،  وىو الُخُبُث: بضمّْ الخاِء والباِء،
  الشياطين وإناثهم.

 : *** الشرح ***
 مفردات الحديث:

: كاف -رضي اهلل عنو–قوؿ أنس  :(َأفَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم َكاَف إَذا َدَخَل اْلَخالءَ ) قولو:
ت ع ذ  }إذا دخل ا٠تبلء. أي أراد دخوؿ ا٠تبلء، كما قاؿ اهلل عز وجل ُب سورة النحل:  ْ  ف إ ذ ا قػ ر أ ت  ال ق ر آف  ف اس   ِ  َ ْ  َ   َ   ْ  ُ  ْ   َ  َْ  َ   َ  َِ 

يم   ِ     ب الل   ِ   ِ و  م ن  الش ي ط اف  الر ج        ِ  َ  ْ      َ [، أي: إذا أردت قراءة القرآف، فيكوف االستعاذة قبل القراءة وكذلك ٜٛ]النحل:  {ِ  ِ 
      ُ                                                                     الذي ي قاؿ يكوف قبل الدخوؿ، وعلى ذلك فإف من أراد أف يدخل ا٠تبلء فإف لو حالتُت: ىذا الدعاء
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اٟتالة األؤب: إذا كاف قضاؤه ٟتاجتو وذىابو للخبلء ُب مكاف مفتوح كما كاف النيب صلى اهلل عليو 
–وسيأٌب معنا من حديث أيب أيوب  -رضي اهلل عنها–وسلم يفعل وأصحابو، فقد جاء من حديث عائشة 

ُ                                            أف الصحابة ٓب يكونوا يعرفوف الك نف واألماكن احملاطة لقضاء اٟتاجة وإ٪تا يقضوهنا ُب  -رضي اهلل عنو                              
                                                                                              ً ا٠تبلء، فإنو إذا كاف ا١ترء أراد أف يقضي حاجتو ُب خبلء فإنو يقوؿ ىذا الدعاء قبل جلوسو، ولو تقدـ قليبل  

 ٞتاز؛ ألف ما قارب الشيء أخذ حكمو.قبل أف يتهيأ 
                                ً                                                      اٟتالة الثانية: إذا كاف ا١تكاف ٤تاط ا كحاؿ ىذه الدور، قضاء اٟتاجة ا١توجودة ُب البيوت اآلف وما 

 ُب حكمها، فنقوؿ: إنو ٬توز للمرء أمراف:
األمر األوؿ: ٬توز لو أف يقو٢تا قبل أف يدخل ىذه اٟتمامات فيكوف قولو ٢تا قبل الدخوؿ للحماـ 

ً    فكأنو أراد الدخوؿ لقضاء اٟتاجة أو اٟتماـ فيقو٢تا خارج ا.                                                    
األمر الثا٘ب: و٬توز لو أف يؤخر قو٢تا إٔب حُت جلوسو لقضاء اٟتاجة، والسبب ُب ذلك: أف ىذه 
اٟتمامات اليت ُب وقتنا وُب زماننا كثَت من الناس يدخلها لغَت قضاء اٟتاجة ليتوضأ فإف فيها مغاسل للوضوء، 

                     ُ                          ً                                  الناس يسأؿ فيقوؿ: مىت أ ٝتي إف أردت الوضوء فقط. ظن ا منو أف ذكر اهلل عز وجل ُب داخل ىذه وكثَت من 
 اٟتمامات منهي عنو واألمر ليس كذلك، إ٪تا ىو منهي عن ذكر اهلل ُب موضعُت:

 ا١توضع األوؿ: عند قضاء اٟتاجة، عند جلوس ا١ترء لقضاء حاجتو.
                    ُ              فقط لقضاء اٟتاجة، ال ت دخل إال لذلك.  ا١توضع الثا٘ب: عند دخولو للحشوش ا١تعدة

وأما ىذه اٟتمامات فإهنا تأخذ حكم اٟتمامات القدٯتة اليت يذكرىا الفقهاء ُب الشاـ وغَته، فإهنا  
     ُ                                                                                  كانت ت دخل ألجل ا١تستحم، وقد ذكر الفقهاء أنو ٬توز ذكر اهلل عز وجل فيها وإف كاف من ٓب ٭تتج إليو 

 واحد من أىل العلم. فإف تركها أؤب كما نص عليو غَت
)بسم مباشرة وٓب يذكر قبلها البسملة  )اللهم(ىنا بدأ ا١تصنف بػ  :()اللَُّهمَّ إنّْي َأُعوُذ ِبكَ  قولو:

، فهل ورد عن النيب صلى اهلل عليو وسلم البسملة؟ نقوؿ: روي ذلك ُب حديث عن ابن ماجو من اهلل(
، ولكن ىذا اٟتديث  اآلدميُت وأعُت الشيطاف()أف البسملة ِسًت ما بُت: -رضي اهلل عنو–حديث علي 

ضعفو الًتمذي، وروي حديث آخر من حديث أنس، أو من طريق آخر ذكره اٟتافظ ُب التلخيص فيو زيادة: 
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، وىذا اٟتديث وإما لتصحيح اٟتافظ لو فالظاىر ضعفو )بسم اهلل، اللهم إ٘ب أعوذ بك من ا٠تبث وا٠تبائث(
اب غَت موجود وغَت مطبوع اآلف، والقاعدة عند أىل العلم: أنو قلما يورد إذ نسبو لكتاب غَت مشهور، كت

ال أعٍت هبم أصحاب -حديث ُب غَت الدواوين ا١تشهورة ٍب يصح سنده، إذ أىل الدواوين ا١تشهورة 
ُب الغالب ال  -الصحيحُت والكتب الستة فقط أو العشرة كمسند اإلماـ أٛتد وا١تسانيد الكبار وغَتىم

حديث صحيح، وىذه القاعدة ذكرىا غَت واحد: كالسيوطي وغَته ٦تن كتب ُب مصطلح  يعزب عنها
، عند ىذا ا١توضع غَت مشروعة؛ ألف القاعدة: )بسم اهلل(اٟتديث من ا١تتأخرين، ولذلك فالظاىر: أف زيادة: 

ال بد فيها من              ُّ                                                                     أف كل ذكر قػ ي د بزماف أو مكاف أو فضل أو عدد فبل بد فيو من التوقيف، األمور األربعة ىذه
                                                                   ُ                           التوقيف، وىذا الذكر مقيد ٔتكاف عند دخوؿ اٟتاجة، والقاعدة: أف كل ذكر ق يد بزماف أو مكاف أو عدد أو 

 فضل فبل بد فيو من التوقيف، فإف ٓب يكن كذلك جاز للمرء أف يدعو ٔتا شاء.
ا١تراد بػ اللهم يعٍت يا اهلل، فإف ا١تيم األخَتة ىذه تعٍت النداء وىذه ٥تتصة بلفظ  :(اللَُّهمَّ ) قولو:

 ، فا١ترء يدعو اهلل عز وجل يقوؿ: يا اهلل إ٘ب أعوذ بك من ا٠تبث وا٠تبائث.)اهلل(اٞتبللة 
نذكر   ُُ                                                 ا٠ت ب ث جاء ُب ضبطتها روايتاف، نذكر الضبط ومن اختاره ٍب  :(اْلُخُبِث َواْلَخَباِئثِ ) قولو:

، ىذا اختيار ا١تصنف )ا٠تُُبث(الوجو ُب ذلك، اختار ا١تصنف ىنا معنا أف الصواب ُب ضبطها بضم الباء 
الشيخ عبد الغٍت، وىذا ىو الذي انتصر لو قبلو أبو سليماف ٛتد ا٠تطايب فإنو انتصر ٢تذه الرواية، وقاؿ 

 غالب احملدثُت: إف الصواب بسكوف الباء. ودليلهم على ذلك: 
: الرواية، فقد قاؿ أبو عبيد القاسم بن سبلـ قرين اإلماـ أٛتد، وإماـ اللغة ا١تعروؼ واحملدث    ً أوال  

ا١تشهور: إف أكثر الرواة عن النيب صلى اهلل عليو وسلم بسكوف الباء، والقاعدة عند فقهاء اٟتديث: أف ما 
 صح إسناده وكثر سنده مقدـ على غَته، إذف ىذا سبب الًتجيح األوؿ.

                       ُُ      ُْ                                                 : أننا متفقوف على أف ا٠ت ب ث وا٠ت ب ث ٚتع خبيث، وقد ذكر أىل اللغة: أف ما كاف على وزف     ً ثاني ا
مع بتحريك  ع بسكوف العُت من فعلو فتقوؿ: فػ ع ل. وما كاف على ىيئة اسم فإنو ٬ت  ُ           فعيل فإف كاف صفة ٚت                                ْ  ُ                              ُ                  

ُ                         ً                   ً                   عينو فػ ع ل، فخبيث ٖتتمل أف تكوف وصف ا وٖتتمل أف تكوف اٝت ا، نظيف فعل أـ اسم؟ اسم، رجل نظيف،        ُ 
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ُ                                                              فتقوؿ إذا أردت رجاؿ: ن ظ ف. وىكذا، وىنا األؤب ٛتلها على األوصاؼ دوف األٝتاء ليكوف ا١تعٌت أمشل   ُ                     
                                                   ُْ                 وىذا الذي رجح بو الشيخ تقي الدين سكوف عُت الفعل، ا٠ت ب ث فتكوف األوصاؼ. 

ث ٚتع خبائث،                                       ُْ                            وبناء على ىذا الًتجيح فإننا نقوؿ: إف ا٠ت ب ث ٚتع خبيث وىو النجس، وا٠تبائ
صيغة منتهى اٞتموع، خبائث أفعاؿ مفاعل أو أفاعل، فتكوف ٚتع اٞتمع فتكوف ٔتعٌت الشرور، فتكوف األؤب 
ٔتعٌت النجاسات والثانية ٔتعٌت الشرور، فا١ترء إذا دخل ا٠تبلء قاؿ: اللهم اكفن شر النجاسة فبل تنتشر علي 

ً                   كوف من غَته، واإلنساف دائم ا يسعى لتطهَت نفسو واكفن شر الشرور. ألف الشرور تكوف من الشيطاف وت                        
 وقلبو من الغل واٟتقد وغَت ذلك.

                             ُُ                                              وأما ما ذىب لو الشيخ من أف ا٠ت ب ث ٚتع خبيث فتكوف ٚتع ذكراف الشياطُت، وا٠تبائث ٚتع 
 خبيثة وىو إناثو فهذا يكوف ٤تموؿ على األٝتاء دوف األوصاؼ.

، )ومن الرجس النجس(أنو جاء ُب بعض الروايات: اٞتملة األخَتة قبل أف ننهي ىذا اٟتديث: 
ً                وىذه الرواية أيض ا ضعيفة ال تصح،  فإهنا ال تصح، وال يصح من  )ومن الرجس النجس الشيطاف الرجيم(               
 ذلك إال ما ورد ُب ىذا اٟتديث فقط.

ا أنو قاؿ: ما دخلت ا٠تبلء فنسيت ىذا الدعاء إال رأيت م -رٛتو اهلل–    ُ                 وقد ن قل عن اإلماـ أٛتد 
أكره. ٔتعٌت أنو رٔتا انتشر النجاسة عليو فتعب ُب إزالتها من ثوبو وبدنو، أو أنو رأى ما يكره من سقوط شيء 

 أو أذيتو و٨تو ذلك من األمور.
 *** المتن ***

قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنو-َعْن أَِبي أَيُّوَب األَْنَصاِريّْ  - ٗٔ 
َلَة ِبَغاِئٍط َوال بَػْوٍؿ، َوال َتْسَتْدِبُروَىا، َوَلِكْن َشرُّْقواوسلم:  . َأْو َغرّْبُوا( )إَذا أَتَػْيُتْم اْلَغاِئَط، َفال َتْستَػْقِبُلوا اْلِقبػْ

ـَ، فَػَوَجْدنَا َمَراِحيَض َقْد بُِنَيْت َنْحَو اْلَكْعَبِة، فَػنَػْنَحرِ  َها، َوَنْستَػْغِفُر اللََّو قَاَؿ أَبُو أَيُّوَب: " فَػَقِدْمَنا الشَّا ُؼ َعنػْ
 َعزَّ َوَجلَّ ".
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الغائظ: الموضع المطمئن من األرض، كانوا ينتابونو للحاجة، فكنوا بو عن نفس الحدث  
 كراىية لذكره بخاص اسمو.

 والمراحيض: جمع المرحاض وىو المغتسل، وىو أيًضا كناية عن موضع التخلي.
 : *** الشرح ***

 مفردات الحديث:
                                                           عر ؼ ا١تصنف الغائظ فقاؿ: إف الغائط ىو ا١توضع ا١تطمئن من األرض   :()إَذا أَتَػْيُتْم اْلَغاِئطَ  و:قول

كانوا ينتابونو للحاجة فكنوا بو عن نفس اٟتدث كراىية لذكره باسم خاص. إذف الغائط ىو ا١تكاف 
منخفض لكي ال يراىم من                        ً                                            ا١تنخفض، وكاف العرب قدٯت ا يقضوف حاجتهم ُب الرب والفبلة فيبحثوف عن مكاف 

        ً       ً                                          ُ                                    كاف مرتفع ا قليبل  عنهم، فا١تكاف ا١تنخفض النقرة وما ُب حكمها ال ي رى من فيها إذا أراد أف يقضي حاجتو، 
                                            ً                  ُ                               والعرب والنيب صلى اهلل عليو وسلم من أكرمهم لسان ا كانوا يكنوف عما ي ستكره، ولذلك فإف السنة للمسلم 

 -رضواف اهلل عليهم–ح، وىذه ىي السنة، وقد جاء عن السلف أف يكٍت إذا أراد أف يأٌب بلفظ مستقب
ُ          ً                 ُ                                      الشيء الكثَت، حىت لقد اٞت رجا٘ب كتاب ا ُب الكنايات عما ي ستكره من األلفاظ وما ُب حكمها، وقد كاف                       

: أف ابن عمر )النهاية(ُ                                            ي علموف أبناءىم ذلك، فقد نقل ابن األثَت ُب كتاب  -رضواف اهلل عليهم–الصحابة 
                    ُ                     ً                                       كاف يشَت إٔب أف الطفل ي عل م أنو إذا رأى شيئ ا من السوء أف يكٍت عنو بػ ققة، كذا ذكره   -رضي اهلل عنو–

، وىذا من كرٙب أخبلؽ العرب وطيب مشائلهم أهنم ال يذكروف األلفاظ ا١تستقبحة )النهاية(ابن األثَت ُب 
 وا١تستشنعة.

َلَة ِبَغاِئطٍ ) قولو:              ُ                ىذه اٞتملة است دؿ هبا على أمور: :(َوال بَػْوؿٍ  َفال َتْستَػْقِبُلوا اْلِقبػْ
             ُ                                                                        األمر األوؿ: است دؿ هبا على حرمة استقباؿ القبلة بالغائط والبوؿ؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم 

 ، واألصل ُب النواىي أهنا للتحرٙب، وال تنقل عن التحرٙب إال بدليل.)ال تستقبلوا القبلة بغائط وال بوؿ(قاؿ: 
يعٍت بعد  -وىذا استدؿ بو بعض فقهاء اٟتنابلة–األمر الثا٘ب: استدؿ هبا على أنو حىت االستنجاء 

             ُ                   ُ                                                                  قضاء اٟتاجة ال ي ستقبل بو القبلة، في كره استقباؿ القبلة باالستنجاء أو استدبارىا، واستدلوا على ذلك بأنو 
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)إذا أتيتم الغائط فبل قاؿ: جاء ُب صحيح البخاري نفس ىذا اٟتديث أف النيب صلى اهلل عليو وسلم 
، وٓب يقل: ببوؿ وال غائط. ٦تا يدؿ على أف كل أفعاؿ الغائط وقضاء اٟتاجة ومنها االستنجاء تستقبلوا القبلة(

            ُ                                                                             واالستجمار ال ت ستقبل هبا القبلة، وىنا نصوا على الكراىة؛ ألف الداللة ضعيفة ٓتبلؼ الداللة األؤب حاؿ 
 قضاء اٟتاجة.

  ُ                                          ً                             است دؿ هبا على أف االستقباؿ واالستدبار ُب البوؿ مع ا حراـ ال ٬توز، فبل يقوؿ ا١ترء: األمر الثالث: 
)فبل                                                                       ً             إف ا١تنهي االستقباؿ فقط حاؿ البوؿ. نقوؿ: ال، منهي عن االستقباؿ واالستدبار مع ا؛ ألنو قاؿ: 

 االستدبار.                  ً              ، فنهي عن األمرين مع ا االستقباؿ و تستقبلوا القبلة بغائط وال بوؿ وال تستدبروىا(
ىذه اٞتملة الثالثة ا٠تطاب فيها متجو ألىل ا١تدينة؛ ألف أىل  :َوَلِكْن َشرُّْقوا َأْو َغرّْبُوا() قولو:

                                                                               ُ              ا١تدينة كانت قبلتهم اٞتنوب، فأمرىم النيب صلى اهلل عليو وسلم أف يشرقوا أو يغربوا، واست دؿ هبذه اٞتملة 
 على أمور:

َتين أعٍت الشمس والقمر عند قضاء اٟتاجة؛ ألف النيب صلى اهلل األمر األوؿ: أنو ٬توز استقباؿ الن
، و٫تا ٤تل خروج القمر وغيابو والشمس وغياهبا، وما ذكره بعض الفقهاء )شرقوا أو غربوا(عليو وسلم قاؿ: 

أنو يكره فإف ٢تم استدالؿ ْتديث ضعيف روي ُب ذلك وال يصح، ولذلك بعضهم ١تا رأى أف اٟتديث 
وىن علل، وىذا موجود ُب بعض كتب الفقهاء، قاؿ: ١تا فيهما من نور اهلل. ونص النيب شديد الضعف وال

 صلى اهلل عليو وسلم صريح بأنو ٬توز استقباؿ مطلع الشمس ومغرهبا.
              ُ                                                               ً       األمر الثا٘ب: است دؿ هبذه اٞتملة األخَتة على أمر مهم وىو قضية معرفة اٞتهات، فإننا ٚتيع ا نعرؼ 

واٞتنوب وا١تشرؽ وا١تغرب، وأف ا١تقصود بالقبلة حاؿ االستقباؿ ُب الصبلة والنهي  أف اٞتهات أربع: الشماؿ
عن استقبا٢تا أو استدبارىا ُب البوؿ إ٪تا ىو اٞتهة؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم منعهم من التوجو للجنوب 

١تشرؽ وا١تغرب فإنو يسمى                                   ً                                      أو استدبار اٞتنوب وٓب يأمر بالدقة ٘تام ا وعلى ذلك فإننا نقوؿ: إف ما كاف بُت ا
    ً                                            ً                                   ً       جنوب ا وىو القبلة ألىل ا١تدينة فاال٨تراؼ ال يكوف ا٨تراف ا إال بإتاه ألحد اٞتهات األربع، يعٍت مثبل  ُب أىل 
ا١تدينة يكوف الرجل قد إتو ببولو أو غائطو جهة ا١تشرؽ أو ا١تشرؽ اٞتنويب؛ ألف ا١تشرؽ اٞتنويب ال يسمى 

: إف االٕتاه للقبلة أو اال٨تراؼ عنها ما ٓب يصل للجهة اليت بعدىا وىي ا١تشرؽ     ً                     جنوب ا، ولذلك يقوؿ الفقهاء
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ْتساب الزوايا؛ ألف  درجة( ٘ٗ)اٞتنويب أو ا١تغرب اٞتنويب، فبل بد أف يكوف اال٨تراؼ ٔتعدؿ أقل شيء 
ً                        ً                ً اال٨تراؼ اليسَت ما يكفي؛ ألنك ما زلت اآلف متجه ا للقبلة إذا قلنا: جنوب ا للمدينة أو شرق           ً          ا أو غرب ا بالنسبة                                         

 لنا.
ـَ، فَػَوَجْدنَا َمَراِحيَض َقْد بُِنَيْت َنْحَو اْلَكْعَبةِ ) قولو: ٨تو الكعبة أي  :(قَاَؿ أَبُو أَيُّوَب: فَػَقِدْمَنا الشَّا

 جهة القبلة.
َها، َوَنْستَػْغِفُر اللََّو َعزَّ َوَجلَّ ) قولو: ٓب يكن الصحابة يعرفوف ا١تراحيض وىو ا١تكاف  :(فَػنَػْنَحِرُؼ َعنػْ

ُب قصة اإلفك قالت: وٓب يكن  -رضي اهلل عنها–     ُ                                       الذي أ عد لقضاء اٟتاجة، وكما جاء ُب حديث عائشة 
ُ                                                             ُ         الناس قد اٗتذوا الك نف. أماكن لقضاء حاجتهم، ولكن ١تا رأى الصحابة ىذه ا١تراحيض قد ب نيت قضوا                   

فيو كلمتاف قد يكوف فيهما إشكاؿ: الكلمة األؤب: أنو قاؿ:  حاجتهم فيها، ولكن حديث أيب أيوب
قد ا٨ترؼ عن  -رضي اهلل عنو–ننحرؼ عنها. أي عن القبلة، ٍب قاؿ: نستغفر اهلل. إذا كاف أبو أيوب 

القبلة، فلماذا يستغفر اهلل ألنو ٓب يفعل األمر ا١تنهي عنو؟، ولذا أشكل توجيو حديث أيب أيوب، فقاؿ بعض 
                                         ً         : إف ىذا اٟتديث يبقى على عمومو فبل ٮتص بنيان ا وال غَته -عليو رٛتة اهلل–أيب بكر عبد العزيز الفقهاء ك

                            ً                                ً         ً                           وعلى ذلك فيكوف ا٨ترافهم ا٨تراف ا غَت متجو لغَت إتاه القبلة. ا٨تراف ا يعٍت يسَت ا. وقاؿ بعضهم: إننا نستغفر 
)أف ا١ترء إذا قضى حاجتو قاؿ: ديث: اهلل أي نستغفر اهلل بعد قضاء اٟتاجة؛ ألنو جاء ُب بعض األحا

، استغفار هلل عز وجل. وقيل غَت ذلك. وعلى العمـو فإف قوؿ أيب أيوب ىو ما استدؿ بو من قاؿ: غفرانك(
 إنو ال فرؽ بُت البنياف وغَته ُب قضاء اٟتاجة وسنذكره ُب اٟتديث الذي بعده.

 *** المتن ***
)رَِقْيُت يَػْومًا َعَلى بَػْيِت اْلَخطَّاِب رضي اهلل عنهما قَاَؿ:  َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعَمَر ْبنِ  - ٘ٔ

ـَ، ُمْسَتْدِبَر اْلَكْعَبَة(  . َحْفَصَة، فَػَرأَْيُت النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم يَػْقِضي َحاَجَتُو ُمْستَػْقِبَل الشَّا
 : *** الشرح ***
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أنو رقى على بيت  -رضي اهلل عنو–ىذا ىو اٟتديث الذي بعده وىو حديث عبد اهلل بن عمر 
زوج النيب صلى اهلل عليو وسلم، قاؿ: فرأيت النيب صلى اهلل عليو وسلم  -رضي اهلل عنها–أختو حفصة 

يقضي حاجتو. جاء ُب بعض الروايات: أهنا البوؿ فقط، مستقبل الشاـ، مستدبر الكعبة. ىذا اٟتديث ألىل 
 العلم ُب توجيهو أمراف:

ىل العلم من قاؿ: إننا ٩تصو فيما ورد فيو وىو البوؿ، فقالوا: إف البوؿ ٬توز فيو األمر األوؿ: من أ
استدبار الكعبة وال ٬توز استقبا٢تا. وىذا فيو ضعف، والصحيح ُب توجيو ىذا اٟتديث: أف حديث عبد اهلل 

١تكاف ٥تصص ٟتديث أيب أيوب السابق، وىو داؿ على أف قضاء اٟتاجة ُب ا -رضي اهلل عنهما–ابن عمر 
الذي فيو بنياف ساتر عن جهة الكعبة فإنو جائز استقباؿ القبلة من غَت كراىة، والدليل عليو: فعل النيب صلى 
اهلل عليو وسلم، وىذا ىو األقرب وىو قوؿ ٚتاعة من احملققُت، وىو مشهور ا١تذىب وىو الذي تتفق بو 

 األدلة وٕتتمع، وإعماؿ األحاديث أؤب من إ٫تاؿ بعضها.
الثا٘ب: أف ا١تقصود بفعل النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو ما سًت عن جهة القبلة، وعلى ذلك  األمر

                                    ً                            ً                            فإف كل ما يسًت عن اٞتهة سواء كاف بنيان ا أو غَت بنياف فإنو يكوف كافي ا ١تن استقبل القبلة حاؿ قضاء 
ل ٬تعل ا١ترء بينو وبُت القبلة اٟتاجة، البنياف واضح مثل ما ٨تن فيو، وأما غَت البنياف فإنو مثل مؤخرة الرح

أنو كاف إذا أراد أف يقضي حاجتو ُب سفر جعل بينو وبُت  -رضي اهلل عنو–دابتو، وقد صح عن ابن عمر 
ً          القبلة دابتو أو راحلتو ٍب باؿ إليها متجه ا للقبلة، ٍب يذكر ىذا اٟتديث، و٦تا يقوؿ أىل العلم أيض ا قالوا:                                                    ً                                       

ً                                       ً               كاف جالس ا ُب وسط الوادي يقضي حاجتو، والوادي مثبل  ىنا ُب منطقتنا   وىدة الوادي وطرفو فلو أف ا١ترء        
يتجو من الشماؿ إٔب اٞتنوب فإنو إذا ذىب ناحية الوىدة أو طرؼ الوادي الذي من جهة ا١تغرب جاز لو أف 
                           ً                                                             يستقبل القبلة؛ ألنو يكوف صاد ا لو عن القبلة، ٓتبلؼ من يكوف ُب أعلى الوادي، فإف من كاف ُب أعلى 
ً    الوادي ال ٬توز لو؛ ألنو يكوف مفتوح من جهة القبلة، وإ٪تا هنى الشارع عن التوجو للقبلة احًتام ا ٢تا وتعظيم ا،             ً                                                                                   

ْ  ذ ل ك  و م ن  يػ ع ظ م  ش ع ائ ر  الل و  ف إ نػ ه ا م ن  }واهلل عز وجل قد بُت أف من يعظم شعائر اهلل فإهنا من تقوى القلوب   ِ   َ    ِ َ   ِ      َ  ِ  َ  َ   ْ ِّ  َ  ُ   ْ  َ َ   َ  َِ 
ُ ُ   ِ تػ ق و ى ال ق ل وب    ْ    َ  ْ رضي –[، وال يكوف التعظيم إال ٔتا ورد بو النص، وانظر لفهم عمر بن ا٠تطاب ٕٖ]اٟتج:  { َ 

١تا رأى اٟتجر األسود وقبلو وىذا من تعظيم شعائر اهلل عز وجل قاؿ: إنك حجر ال ينفع وال يضر  -اهلل عنو
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عظم شيء من                                                                               ُ ولوال أ٘ب رأيت النيب صلى اهلل عليو وسلم يفعلو ١تا فعلتو. وىذا ىو كماؿ العقل فإنو ال ي  
                                                           ً    ً                        ُ     الشعائر إال ما ورد بو النص، ولذلك ترى بعض أىل البدع يعمل عمبل  سيئ ا، فإف قلت لو: إف ىذا ال ي قبل 
بالعقل. يريد أف يرد عليك فيقوؿ: الكفار يقولوف: إف الطواؼ بالبيت ال يدخل بالعقل، تطوفوف حوؿ 

اهلل عليو وسلم ١تا فعلناه. فمن يطوؼ بقبور  حجارة. نقوؿ: لو ٓب يرد نص ُب جوازه وإباحتو عن النيب صلى
             ً                                  ً                                      ً   أو يلطم خدود ا و٨تو ذلك من األعماؿ غَت ا١تقبولة عقبل  ويتعبد هبا فإنو قد خالف الشرع والعقل مع ا.

 *** المتن ***
)َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم أَنَُّو قَاَؿ:  -رضي اهلل عنو-َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  - ٙٔ

 .َيْدُخُل اْلَخالَء، فََأْحِمُل أَنَا َوُغالـٌ َنْحِوي إَداَوًة ِمْن َماٍء َوَعنَػَزًة، فَػَيْستَػْنِجي بِاْلَماِء(
 الَعنَػَزُة: الَحْربَُة الَصِغيَرُة. 

 : *** الشرح ***
 مفردات الحديث:

فََأْحِمُل أَنَا َوُغالـٌ َنْحِوي إَداَوًة ِمْن َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم َيْدُخُل اْلَخالَء، ) قولو:
ُب ىذا اٟتديث أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف إذا أراد أف يدخل  -رضي اهلل عنو–ذكر أنس  :(َماءٍ 

                      ً                                                   ا٠تبلء جلس أنس وكاف خادم ا للنيب صلى اهلل عليو وسلم خدمو ٙتا٘ب سنُت كما ُب الصحيح.
 يب من سنو.أي قر  :(َوُغالـٌ َنْحِوي) قولو:
 أي إناء فيو ماء. :(إَداَوًة ِمْن َماءٍ ) قولو:
أي عصا، حربة كاف يأخذىا النيب صلى اهلل عليو وسلم معو، والنيب صلى اهلل عليو  :(َوَعنَػَزةً ) قولو:

 وسلم كاف يأخذ معو عنزة بُت فينة وأخرى ٭تملها ويعتمد عليها ُب مشيو ويقضي هبا حاجات كثَتة لو.
 أي يستنجي عليو الصبلة والسبلـ با١تاء. :(تَػْنِجي بِاْلَماءِ فَػَيسْ ) قولو:

 فقو الحديث:
 فيو مسائل:
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                                                                    ُ           ا١تسألة األؤب: ُب قوؿ أنس: فأٛتل أنا وغبلـ ٨توي إداوة من ماء. ىذه اٞتملة است دؿ هبا على 
 -رضي اهلل عنهما–جواز االستعانة بالغَت عند الوضوء، وقلنا: اٞتواز؛ ألنو قد جاء من حديث ابن عباس 

أنو قاؿ: كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم ال ٭تب أف يستعُت بأحد ُب وضوئو وال ُب بذؿ صدقتو. فبُت ابن 
أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يكره أف يستعُت بأحد، وىذا من كماؿ االعتماد  -رضي اهلل عنو–عباس 

ك فإف اإلماـ أٛتد كاف يقوؿ: أكره أف يستعُت ا١ترء على اهلل عز وجل، والتوكل عليو سبحانو وتعأب، ولذل
بغَته ُب الوضوء. وإ٪تا يتوضأ ْتالو يصب على نفسو و٭تمل إداوتو بنفسو و٨تو ذلك من األمور، ولكن 

 حديث أنس يدؿ على اٞتواز.
ً                                                                 وُب ىذه اٞتملة أيض ا فائدة فقهية، فمن حيث األدب أنو ال يستعُت، لكن من حيث الفقو عندنا                 

                                                 ُ                                    ة مهمة: أف من عجز عن الوضوء بنفسو أو التيمم أو الغ سل وأمكنو فعل ذلك ٔتساعدة فهل تلزمو مسأل
                   ُ                      و أو أف يساعده ُب الغ سل أو أف ييممو أـ ال؟ ئ                        ً                               نفقة من يساعد إف كاف خادم ا أو يلزمو أف يأمر ابنو أف يوض

؛ ألف ا١ترء ليس مأمور ا بأف يستعُت بغَته وإ٪تا يكفي أف يعمل بنفسو، فيجوز للمرء أف                                    ً                          نقوؿ: ال، ال يلـز
ينتقل للتيمم مع قدرتو على أف يتوضأ ٔتساعدة غَته لكنو عاجز عن أف يتوضأ بنفسو، ال يستطيع أف ينتقل 

، فنقوؿ ىنا: ال يلزمو، والدليل على ذلك ىذه ا١تسألة اليت معنا.                            ً                                                          من سريره إٔب دورة ا١تياه مثبل 
         ُ                                          با١تاء. است دؿ هبذه اٞتملة على أنو ٬توز للرجل أف يستنجي ا١تسألة الثانية: ُب قوؿ أنس: فيستنجي 

كسعد بن أيب وقاص،   -رضواف اهلل عليهم–با١تاء كذا قاؿ بعض الفقهاء، قالوا: ألنو ورد عن بعض الصحابة 
وعبد اهلل بن الزبَت، وعبد اهلل بن عمر ُب أوؿ أمره ٍب رجع عنو، أهنم كرىوا للرجل أف يستنجي با١تاء وإ٪تا 

تجمر باٟتجارة، وكاف بعضهم يقوؿ: إ٪تا االستنجاء للنساء. فظن بعض الفقهاء أو كثَت من الفقهاء يس
ٯتنعوف من االستنجاء با١تاء، وليس األمر كذلك فليس  -رضواف اهلل عليهم–ا١تتأخرين أف ىؤالء الصحابة 

وإ٪تا كاف قصدىم بالنهي عن     ً                                                             خافي ا عن ىؤالء الصحابة أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يستنجي با١تاء، 
االستنجاء با١تاء إ٪تا ىو ١تا رأوا الناس أكثروا ُب استخداـ ا١تاء، وأفرطوا فيو، وظنوا أف االستجمار غَت جائز، 
ً                                    ً                      ولذلك من باب سد الذريعة قد ت غلق مباح ا، مثل ىؤالء الصحابة أغلقوا ا١تباح سد ا للذريعة لكي ال يعتقد          ُ                           

                    ً                                             وما ُب حكمها ليس مشروع ا، وىذا الذي أقره الشيخ تقي الدين ُب أكثر من  الناس أف التمسح باٟتجارة
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موضع أف الصحابة ٓب يقولوا با١تنع من االستنجاء با١تاء، وىذا واضح يعٍت فقو الصحابة واضح فإف من يعلم 
َت ال سؤاؿ الناس يعلم أف منهم كثَتين يظنوف أف االستجمار با١تنديل بعد البوؿ والغائط غَت ٣تزئ، كث

تتصور ليس واحد وال اثنُت وال عشرة بل كثَت يظنوف ذلك، ويظنوف أنو ال بد من ا١تاء وليس األمر كذلك، 
، أو ثبلث أحجار منقيات و٨تو ذلك، فلذلك الصحابة  فقههم  -رضواف اهلل عليهم–                  ً                                             يكفي أف تأخذ منديبل 

.                ّ ُب ذلك واضح وبُت 
 *** المتن ***

: َأفَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو -رضي اهلل عنو-َحاِرِث ْبِن رِْبِعيٍّ األَْنَصاِريّْ َعْن أَِبي قَػَتاَدَة الْ  - ٚٔ
ي )ال يُْمِسَكنَّ َأَحدُُكْم ذََكَرُه بَِيِميِنِو َوُىَو يَػُبوُؿ َوال يَػَتَمسَّْح ِمْن اْلَخالِء بَِيِميِنِو َوال يَػتَػنَػفَّْس فِ وسلم قَاَؿ: 

 .اإِلنَاِء(
 : *** الشرح ***

)ال ٯتسكن أحدكم ذكره بيمينو فيو ثبلث ٚتل؛ اٞتملة األؤب:  -رضي اهلل عنو–حديث أيب قتادة 
 .)وال يتنفس ُب اإلناء(، والثالثة: )وال يتمسح من ا٠تبلء بيمينو(، واٞتملة الثانية: وىو يبوؿ(

 مفردات الحديث:
ىذا اٟتديث يدؿ على أف مس الذكر باليمُت  :(ُبوؿُ ال يُْمِسَكنَّ َأَحدُُكْم ذََكَرُه بَِيِميِنِو َوُىَو يػَ ) قولو:

٦تنوع، وأقل أحواؿ ا١تنع الكراىة إف ٓب يكن التحرٙب، وقد جاء ُب ىذا حديثاف عن النيب صلى اهلل عليو 
، فخصو وقيده ْتاؿ البوؿ، وجاء )ال ٯتسكن أحدكم ذكره بيمينو وىو يبوؿ(وسلم: أحد٫تا ىذا اٟتديث: 

، حاؿ بولو أو ُب غَت حاؿ البوؿ، فمن الفقهاء من يقوؿ: ال ٯتسكن أحدكم ذكره()              ً    ُب حديث آخر مطلق ا: 
ا للمطلق الذي ىو اٟتديث األوؿ؛ ألف القاعدة عندىم: أنو إذا  ً                                                        إف ىذا اٟتديث ا١تقيد الذي معنا يكوف مقيد                                       

فعندىم أنو ال ورد حديثاف أحد٫تا مطلق واآلخر مقيد واتفقا ُب اٟتكم والصفة قيد اٟتديث ا١تقيد ا١تطلق، 
يكره مس الذكر باليمُت إال أف يكوف حاؿ البوؿ، وىذا قوؿ ٚتع من أىل العلم، وىو قوؿ كثَت من اٟتنابلة، 
ويكوف العلة عندىم ُب ذلك مظنة وجود النجاسة، لكي ال تصل النجاسة لليد، وقاؿ ابن القيم: إف ىذا غَت 
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مل ا١تطلق على ا١تقيد ُب األوام ُ                           صحيح فإنو إ٪تا ٭ت  ر دوف النواىي، فإف النواىي إذا ورد فيها مطلق ومقيد فإنو               
مل ا١تطلق على ا١تقيد فيبقى اٟتديث على إطبلقو. وىذا اٟتديث الذي معنا هني وليس أمر ا  ُ                                                                           ً  ال ٭ت  )ال   

                                 ً                       ، فهو هني وعلى ذلك فيكوف النهي مطلق ا، وىذا الذي رجحو ابن )ال ٯتس(، وُب الرواية األخرى: ٯتسكن(
 بدائع الفوائد، وغَته من أىل العلم وىو قوؿ لو حظ من النظر.القيم كما ُب 

                                          ً        ا١تراد بالتمسح أمراف: االستنجاء، واالستجمار مع ا، فإف  :(َوال يَػَتَمسَّْح ِمْن اْلَخالِء بَِيِميِنوِ ) قولو:
ً                                    االستنجاء فواضح، فاالستنجاء با١تاء النهي فيو واضح جد ا لكي ال ٘تس النجاسة يد ا١ترء اليمٌت و  اليمٌت                                                 

مكرمة عن النجاسات، وأما االستجمار باٟتجارة و٨توىا فإنو صح من حديث سلماف أف النيب صلى اهلل 
عليو وسلم هناىم أف يستجمروا بأقل من ثبلث، وأف يستجمروا بيمينهم. فدؿ على أف ىذا اٟتديث يشمل 

                     ً   االستنجاء واالستجمار مع ا.
       ُ                                     تاف قد ي شكل تطبيقها ُب حاالت كثَتة، إذ ا١تستنجي ىنا تتعلق هبذه ا١تسألة مسائل، ىاتاف اٞتمل

 بعد قضاء حاجتو رٔتا باشر ىذين األمرين ولذلك صور:
الصورة األؤب: قالوا: إذا كاف يستعُت با١تاء بيمينو ويستنجي بيساره فبإٚتاع أىل العلم أنو جائز. إذا  

 ارة فبل ٯتسكو بيمينو.كاف يصب ا١تاء بيمينو، الصب ليس استنجاء ٓتبلؼ االستجمار باٟتج
الصورة الثانية: قالوا: إذا أراد أف يستجمر ْتجارة صغَتة أو منديل و٨تو ذلك وٓب ٯتكنو ذلك إال 
بفعل واحد من األمرين: أحد٫تا: إما أف ٯتس ذكره بيمينو، أو أف يستجمر بيمينو، ال بد أف يفعل واحدة من 

العلم حىت إف أبا علي بن أيب ىريرة الفقيو الشافعي ا١تشهور               ُ                          االثنتُت فأيهما ي قدـ؟ فيو خبلؼ طويل بُت أىل 
هبا بعض فقهاء خراساف ا١تتعا١تُت، وقاؿ: إنو ال حل ٢تا. والذي ماؿ لو كثَت من أىل العلم كاجملد ابن  عايا

تيمية وحفيده الشيخ تقي الدين وىو الصحيح من مذىب اٟتنابلة: أنو يستجمر بيمينو وال ٯتس ذكره بيمينو، 
يكوف االستجمار باٟتجارة باليمُت، قاؿ: ألف النهي عاـ وىذا ٥تصوص ُب حاؿ واحدة وىو حاؿ اٟتجارة 
                                        ً                                              فقط، حاؿ االستنجاء، وأما ا١تس فإنو عاـ مطلق ا ُب كل وقت، ولذلك فإهنم يقولوف ُب ىذه اٟتالة ىي 

يمُت، وُب حالة ثانية: عندما الوحيدة اليت يرتفع فيها كراىية االستجمار باليمُت فيجوز لو أف يستجمر بال
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يكوف ا١ترء مقطوع اليد اليسرى، فإنو ٬توز لو أف يستجمر باليمُت، ىاتاف اٟتالتاف فقط وغَتىا ال ٬توز 
                                 ً  االستجمار باليمُت إما كراىة أو ٖترٯت ا.

رنا استجمر بيمينو فهل ترتفع النجاسة أـ ال؟ نقوؿ: نعم، ترتفع؛ ألننا قر  الصورة الثالثة: لو أف امرأ
                                 ُ              ُ               ُ                           قبل أف أفعاؿ الًتوؾ كلها ترتفع ٔتا ي ذىب عينها، ال ت شًتط ٢تا نية وال ي شًتط ٢تا صفة، فإف نوى ووافق 
الصفة ا١تشروعة فلو األجر األكمل ال شك، ولكن يرتفع اٟتدث وتزوؿ النجاسة ٔتجرد ذىاب عينها، فمن 

 ة.                                                 ً         استجمر بيمينو أو استنجى بيمينو ارتفعت النجاسة خبلف ا للظاىري
 ىذه اٞتملة ال تعلق ٢تا بباب االستطابة.  :َوال يَػتَػنَػفَّْس ِفي اإِلنَاِء() قولو:

 *** المتن ***
َرْيِن،  - ٛٔ َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعبَّاٍس رضي اهلل عنهما قَاَؿ: َمرَّ النَِّبيُّ صلى اهلل عليو وسلم ِبَقبػْ

بَاِف، َوَما يُػَعذَّ فَػَقاَؿ:  بَاِف ِفي َكِبيٍر َأمَّا َأَحُدُىَما: َفَكاَف ال َيْسَتِتُر ِمْن اْلبَػْوِؿ، َوَأمَّا اآلَخُر: َفَكاَف )إنػَُّهَما لَيُػَعذَّ
ا َرُسوَؿ اللَِّو، ِلَم َيْمِشي بِالنَِّميَمِة فََأَخَذ َجرِيَدًة َرْطَبًة، َفَشقََّها ِنْصَفْيِن، فَػَغَرَز ِفي ُكلّْ قَػْبٍر َواِحَدًة، فَػَقاُلوا: يَ 

ُهَما َما َلْم يَػْيَبَسا(فَػعَ   .ْلَت َىَذا؟ قَاَؿ: َلَعلَُّو ُيَخفَُّف َعنػْ
 : *** الشرح ***

 مفردات الحديث:
َرْينِ ) قولو: وصاحبا ىذين القربين ٫تا من ا١تسلمُت وليسوا  :(َمرَّ النَِّبيُّ صلى اهلل عليو وسلم ِبَقبػْ

من الكفار؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب يذكر الذنب األعظم وىو الشرؾ، فد ذلك على أهنما مسلمُت 
 أو أهنم من أىل الفًتة، والعلم عند اهلل عز وجل.

بَاِف ِفي َكِبيرٍ ) قولو: بَاِف، َوَما يُػَعذَّ أحد األحاديث اليت بلغت حد التواتر ا١تعنوي  ىذا :(إنػَُّهَما لَيُػَعذَّ
                                                 ً                                    على أف عذاب القرب موجود وىو نازؿ على الروح واٞتسد مع ا كما صحت بذلك األحاديث عن النيب صلى 

                                         ً                                  اهلل عليو وسلم، وىو من عقيدة أىل السنة خبلف ا للمعتزلة الذين ينكروف عذاب القرب.
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بَاِف ِفي َكِبيرٍ ) قولو:  )وإنو لكبَت(أنو ليس بكبَت ُب الفعل، ولذلك جاء ُب رواية: أي  :(َوَما يُػَعذَّ
                                                       ً        أي: لكبَت عند اهلل عز وجل ُب اإلٍب، ولكنو ليس بكبَت يستحق تعب ا ومشقة.

)ال ىذه اٞتملة وردت بلفظُت؛ جاءت بلفظ:  :(َأمَّا َأَحُدُىَما: َفَكاَف ال َيْسَتِتُر ِمْن اْلبَػْوؿِ ) قولو:
    ُ                       ، وف هم من ىذه اٞتملة أمراف:يتنزه( )ال، وجاءت بلفظ: يستًت(

ىنا ٔتعٌت عند أو ُب البوؿ،  )ِمن(األمر األوؿ: أنو ال يستًت من البوؿ ٔتعٌت عند البوؿ، فتكوف 
                ً                                                                          فتكوف اٞتملة دليبل  على وجوب التسًت عند قضاء اٟتاجة، وا١ترء إذا أراد أف يقضي حاجتو فالسنة لو أف 

ً                                    اس بأف يبحث مكان ا منخفض ا كما ذكرنا ُب الغائط يبحث عن ا١تكاف         ً                      يبحث شيئ ا فيو سًت لو عن أعُت الن       ً                
                          ً                                                           ا١تنخفض، أو أف يبحث إٔب مكان ا فيو جدار و٨تو ذلك فيستًت بو، أو أف يبحث عن شيء يسًته عن أعُت 

 الناس فيجلس خلفو، ىذا من جهة. 
ً            ومن جهة أخرى: : ي ستحب لو أف يبوؿ جالس ا وإف كاف البوؿ قائم ا كما فعلو                      ً النيب صلى اهلل عليو                 ُ                    

                                 ً                    جائز، فإنو أتى سباطة قـو فباؿ واقف ا، لكن إذا أمن نظر  -رضي اهلل عنو–وسلم وجاء ُب حديث حذيفة 
 الناس وأمن التنزه من البوؿ. إذف األمر األوؿ: ال يستًت من البوؿ: أي ُب البوؿ وعنو.

، ال يستًت أي: ال يسًت )يتنزه(األمر الثا٘ب: وىو األقرب ُب معٌت اٟتديث وتدؿ عليو اٞتملة الثانية: 
                                                                               ً          بدنو وثوبو من البوؿ، فدؿ على أف البوؿ يسقط على ثوبو وبدنو، فكانت ىذه اٞتملة دليبل  على وجوب 

٬تب لو أف يطهر ثبلثة أشياء:                     ً                                              تطهَت الثوب والبدف مع ا من النجاسات، فإف ا١ترء إذا أراد أف يصلي فإنو
 يطهر ثوبو، ويطهر بدنو، ويطهر البقعة اليت يريد أف يصلي فيها، ولكل واحد حد. 

أما البدف: فواضح حده البشرة، ما كاف من ٥ترج البوؿ والغائط فباالستنجاء واالستجمار، وما عداه 
 ال يزوؿ إال با١تاء. 

ّ                             والبقعة: حد ىا سهل قالوا: من موضع السجود إٔب العقب حاؿ القياـ وما بينهما سواء ١تسو أو ٓب            
صلى ُب ىذا ا١توضع وىو طاىر وُب قبلتو ٧تاسة نقوؿ:  امرأيلمسو، كل ىذا موضع ٬تب تطهَته، لو أف 

طاىر؛ ألف ا١توضع الذي ٬تب تطهَته من ٤تل الرأس وأنت ساجد إٔب ٤تل العقب وأنت واقف وما بينهما ما  
 ن ٯتينو أو عن مشالو من النجاسات ال تضرؾ.كاف أمامو أو خلفو أو ع
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وأما الثوب: الذي ٬تب تطهَته، قالوا: ىو ما كاف على ا١ترء ويتحرؾ ْتركتو، وعلى ذلك لو أف ىذه 
العباءة علي وفيها ٧تاسة، العباءة ىي البشت فإهنا تتحرؾ ْتركيت فيجب إسقاطها، لكن لو خلعتها ورميتها 

وعلى ذلك نقوؿ: صحت صبلتك. النيب صلى اهلل عليو وسلم صلى وُب خلفي أصبحت ال تتحرؾ ْتركيت، 
ً                                         نعلو أذى أي ٧تاسة أصبح يتحرؾ ْتركتو فخلعو فأصبح بعيد ا عنو، فلذلك نقوؿ: إنو تصح الصبلة، وىكذا.                                                   

                                   ً     ً                                      وأطاؿ بعضهم ُب أشياء فيما لو ربط حببل  طويبل  ويتحرؾ ْتركتو ىل ملحق أـ ال؟ ىذا اٟتديث 
ً         طويل جد ا، لكن ل                                                    ً                        و أف امرأة ٢تا ثوب طويل يزيد ذراع وال يزيد عن ذلك مثبل  وكاف ُب آخر الذراع ٧تاسة       

 يتحرؾ ْتركتها فيجب تطهَته.
 ويكوف التنزه بأمور كما ذكرنا ُب السًت عن أعُت الناس يكوف بأمور منها:

وؿ األمر األوؿ: يكوف بأف يبحث ا١ترء عن مكاف رخو فبل يقضي بولو ُب مكاف صلب، فبل يتب
                 ً                            على السراميك مثبل  والرخاـ؛ ألنو يرتد على ا١ترء.

 األمر الثا٘ب: أف ينظر ُب مكاف الريح فبل يبوؿ ُب جهتها لًتد عليو البوؿ.
                            ً                                                                 األمر الثالث:  أنو ال يبوؿ واقف ا إال إذا أمن عدـ ارتداد البوؿ؛ ألنو ُب الغالب الواقف لرٔتا قد يرتد 

                                      ً   م حديث حذيفة أنو ٬توز أف يبوؿ ا١ترء واقف ا.عليو بوؿ أكثر من اٞتالس، وذكرت لك
 رٔتا باؿ ا١ترء ُب مكاف فارتد عليو رذاذ فأحس بو فهل ٬تب عليو غسلو أـ ال؟. س:
                                                              ً               ٥تتصر اٟتديث ُب ىذه اٞتملة أف ىذا الذي ارتد عليك إف كنت ترى لو أثر ا أي ترى النقط  جػ:

ً             ً بعينيك فجيب غسلو، وإف كنت ٖتس إحساس ا وال ترى شيئ                        ُ           ُ      ا فبل ٬تب غسلو؛ ألنو ما ي رى، وما ال ي رى ال                                  
٬تب غسلو، ولذلك بعض الناس من شدة ٖترزه ُب ىذا الباب يبدأ ُب أوؿ أمره ٭تس لكن بعد فًتة يصبح 

                                       ً           ً                                 يتوىم أنو قد ارتد عليو، وىذا يظهر غالب ا ُب الرب مثبل  أو فيمن يتبوؿ على األشياء الصلبة.
أي ينقل حديث الناس بعضهم لبعض، وىذا من  :(َيْمِشي بِالنَِّميَمةِ  َوَأمَّا اآلَخُر: َفَكافَ ) قولو:

 أسوأ األخبلؽ اليت تدؿ على الغل ُب القلب، الذي ينقل حديث أحد ألحد.
 اٞتريدة معروؼ عسب النخل، رطبة أي خضراء. :(فََأَخَذ َجرِيَدًة َرْطَبةً ) قولو:



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٙٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 جعلها قسمُت. :(َفَشقََّها ِنْصَفْينِ ) قولو:
أي ٍب غرز عليو الصبلة والسبلـ ُب كل قرب واحدة أي أحد  :(فَػَغَرَز ِفي ُكلّْ قَػْبٍر َواِحَدةً ) قولو:

 النصفُت.
ُهَما َما َلْم يَػْيَبَسا)فَػَقاُلوا: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، ِلَم فَػَعْلَت َىَذا؟ قَاَؿ: ) قولو: فلما  :(َلَعلَُّو ُيَخفَُّف َعنػْ

، ىذا الفعل من النيب صلى اهلل عليو وسلم خاص بو ف عنهما ما ٓب ييبسا()لعلو ٮتفسئل عن ذلك قاؿ: 
 دوف من عداه، والدليل على ٗتصيصو بو:

                                                                         ً            األمر األوؿ: أنو عليو الصبلة والسبلـ علم أهنما يعذباف، فإف كنت تعلم أنت أف أحد ا من ا١تؤمنُت 
 ُ                                                 ي عذب ُب قربه هبذه ا٢تيئة فأنت مثلو، وال يوجد أحد كذلك.

ر الثا٘ب: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم فعلها ىذه ا١ترة فقط وٓب يفعلها مع غَته من الناس، دفن األم
                                                          ً                                  بنتو وابنو وبعض أصحابو وبكى على عثماف بن مظعوف عند قربه حزن ا عليو وٓب يفعل ذلك مع ٤تبتو ٢تم، ٦تا 

 يدؿ على أهنا خاصة بالنيب صلى اهلل عليو وسلم ُب ىذا ا١توضع فقط.
فعل مثل فعلو، ٦تا  يدؿ  -رضواف اهلل عليهم–                              ً             ر الثالث: أنو ٓب يثبت قط أف أحد ا من الصحابة األم

                                          ً   على أنو قد استقر ُب أنفسهم أف ىذا ليس مشروع ا.
، وىذا التخفيف ال بد )لعلو أف ٮتفف عنهما(األمر الرابع: أف الصحابة سألوه ١تا فعلت ىذا؟ قاؿ: 

ُ             ً  العقلي اهلل أعلم بو، فليس ألجل اٞتريد خ فف وإ٪تا خ فف عنهم مؤقت ا  لو فيو من رابط عقلي وىذا الرابط          ُ                                   
ا للتوقيت وليس سبب ا للتخفيف، فلو أف زيد ا من الناس وضع جريد ا على قرب فنقوؿ: إف  ً                    فكاف اٞتريد حد                     ً                     ً                   ً             

س ، أي حده اليب)ما ٓب ييبسا(اٞتريد ليس ىو سبب التخفيف ىو حد لو، فالنيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
 فدؿ على أنو للتوقيت وليس بسبب التخفيف.

  *** المتن ***
 .باُب السواؾِ 

 : *** الشرح ***
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 مفردات الحديث:
                     ُ                                           ا١تراد بالسواؾ ىو: ما ي ستاؾ بو أي تنظف بو األسناف، والذي يستاؾ بو  :(باُب السواؾِ ) قولو:

                           ً               أشياء كثَتة، وسأذكرىا ترتيب ا ْتسب أفضليتها:
بو: قالوا: جذر األراؾ. فإف األراؾ كاف ىو ا١تشهور عند العرب، وجذره               ُ      فأوؿ وأفضل ما ي ستاؾ 

         ُ                         أفضل ما ي ستاؾ بو لليونتو وتنظيفو.
ً                                         ا١ترتبة الثانية: سيقانو وأطرافو العليا، فإنو يكوف أراك ا، ُب معٌت األراؾ لكنو أيبس، ومعروؼ أف ما                                                       

 كاف أيبس فإنو يكوف رٔتا أذى السن ٓتبلؼ جذره فإنو ألطف.
ً                  ً                         ا١ترتبة الثالثة: ما شاهبو من الشجر ٦تا ال يكوف يابس ا وإ٪تا يكوف متشعب ا، ومثلوا لو بالطرؼ، نوع                                                
َ                                        ُ           ُ               من الشجر ا١تعروؼ الذي ن سب لو ط رفة بن العبد فإنو ٝتي باٝتو، فقالوا: إنو ي ستاؾ بو. وي كره من الشجر:         ُ                     

ً                                               ما كاف يابس ا كالزيتوف فإنو مؤذي، غصن الزيتوف مؤذي األسناف   فلذلك قالوا: إنو يكره.          
، أو ما نظف من قطن أو منديل، فإنو  ّ                      ً                                  ا١ترتبة الرابعة: قالوا: كل ما نظ ف من معجوف وفرشاة مثبل                                

ّ                           ٯتكن أف ي ستاؾ بو، فكل ما نظ ف يدخل ُب ىذا الباب السواؾ.                   ُ        
ء إال إذا                           ً                                                       ا١ترتبة ا٠تامسة: من ٓب ٬تد شيئ ا من ىذه فإنو يستاؾ بيده، وىو أقل شيء، ما يصل إليو ا١تر 

 عجز عن ىذه األمور. 
ً   وعلى ذلك فإف من السنة يـو اٞتمعة: التسوؾ، فمن فرش فاه فإنو لو أجر ُب ذلك، من السنة أيض ا                                                                                     

القادـ:  -رضي اهلل عنها–عند االستيقاظ من النـو ُب حديث عائشة  -كما سيأٌب معنا بعد قليل–
 اف السواؾ باألراؾ أفضل.السواؾ، فمن استيقظ وفرش فاه حصل لو بعض األجر وإف ك

  *** المتن ***
)َلْوال َأْف َأُشقَّ َعْن النَِّبيّْ صلى اهلل عليو وسلم قَاَؿ:  -رضي اهلل عنو-َعْن أَِبي ُىَريْػَرَة  - ٜٔ

 .َعَلى أُمَِّتي أَلَمْرتُػُهْم بِالسَّْواِؾ ِعْنَد ُكلّْ َصالٍة(
 : *** الشرح ***



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٛٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 مفردات الحديث:
                        ّ النيب صلى اهلل عليو وسلم بُت   :َأْف َأُشقَّ َعَلى أُمَِّتي أَلَمْرتُػُهْم بِالسَّْواِؾ ِعْنَد ُكلّْ َصالٍة()َلْوال  قولو:

، والقاعدة عند أىل العلم: أف األمر يدؿ )لوال أف أشق ... ألمرهتم(أف السواؾ ليس بواجب؛ ألنو قاؿ: 
                  ً   دؿ على أنو ليس أمر ا،  )ألمرهتم(قاؿ: على الوجوب، وىذا اٟتديث يدؿ على ذلك، فإنو مع استحبابو 

 فهذه فيها قاعدة أصولية أو دليل على قاعدة أصولية: أف األصل ُب األوامر الوجوب.
 فوائد الحديث:

الفائدة األؤب: ُب ىذا اٟتديث دليل على استحباب السواؾ عند الصبلة، وا١تراد عند الصبلة أي 
                                                 ً  ضور الصبلة، إذا أراد أف يقـو بُت يدي اهلل عز وجل مصلي ا قبلها، أي قبل الصبلة، فيستاؾ ا١ترء عند ح

)أف من استاؾ ُب قياـ الليل فإف فليستك، روي ُب حديث كذب موضوع عن النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
ً                          ، ىذا كذب مطلق ا، ٨تن دائم ا عندنا قاعدة: أننا نعرؼ ا١تلك يضع فاه على ُب ىذا ا١تصلي ويقوؿ لو...(           ً             

 أف نعرؼ األجر، أىم شيء أننا نعرؼ الفضل والسنة، ورد أجر عرفناه أو ٓب نعرفو نعمل بو. الفضل وال يلـز
              ُ      مطلقة فكل صبلة ي ستحب  )عند كل صبلة(الفائدة الثانية: أف قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

ا١ترء إذا  عندىا السواؾ سواء كانت الصبلة صبلة فريضة أـ صبلة نافلة، سواء كانت متصلة أـ متقطعة، فإف
ً            قاـ الليل فأراد أف يفصل بُت كل ركعتُت بتسليمة ٍب استاؾ فيها ي شرع لو ذلك، وي لحق بو أيض ا ما ُب حكم           ُ               ُ                                                         
الصبلة، وذكرنا قبل ذلك أف ما ُب حكم الصبلة مثل: سجود التبلوة، وسجود الشكر، والطواؼ، وقلنا: إف 

                         ً         الداللة على ىذا اٟتديث خبلف ا ١تشهور الصحيح إف ىذه األمور ليست ُب معٌت الصبلة فبل يدخل ُب
 ا١تذىب.

 *** المتن ***
)َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم إَذا َعْن ُحَذيْػَفَة ْبِن اْلَيَماِف رضي اهلل عنهما قَاَؿ:  - ٕٓ

ـَ ِمْن اللَّْيِل َيُشوُص فَاُه بِالسَّْواِؾ(  .قَا
  ماصو يموصو إذا غسلو.معناه: يغسل، يُقاؿ: شاصو يشوصو، و يشوُص 
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 : *** الشرح ***
 مفردات الحديث:

            ً       ً                  أي ٭تركو ٯتين ا ويسار ا فيكوف ٔتعٌت الغسل. :(َيُشوصُ ) قولو:
 فوائد الحديث:

يقولوف: السواؾ يتأكد ُب  -رٛتهم اهلل–                         ُ                       الفائدة األؤب: أف نعرؼ مىت ي ستحب السواؾ، فالفقهاء 
 أربعة مواضع:

حديث أيب ىريرة األوؿ معنا وىو: عند الصبلة، فإذا أراد ا١ترء أف يقـو ا١توضع األوؿ: الذي ورد ُب 
    ً              ً                                                                            مصلي ا هلل عز وجل صاف ا قدميو لو سبحانو وتعأب فإنو يستاؾ إذ ذاؾ قبل الصبلة، وال يستاؾ ُب أثنائو فإنو 

 حركة واٟتركة غَت مناسبة.
 صلى اهلل عليو وسلم كاف أف النيب -رضي اهلل عنو–ا١توضع الثا٘ب: ما جاء ىنا ُب حديث حذيفة 

إذا قاـ من الليل. وقاـ من الليل ٖتتمل معنيُت: أي قاـ لصبلة الليل، أو قاـ من نـو الليل، وعلى ا١تعٌت الثا٘ب 
، فمىت قاـ ا١ترء من نومو فإنو ي ستحب لو أف                                                                                   ُ            فيكوف ا١توضع الثا٘ب الستحباب السواؾ: عند القياـ من النـو

 كما تقدـ معنا.يستاؾ بسواؾ أو ما ُب حكمو  
ا١توضع الثالث: قالوا: عند تغَت رائحة الفم. والسبب أف األصل ُب السواؾ إ٪تا ىو التنظيف للفم 
وتطهَته فيوجد الشيء عند وجود سببو، وسببو تغَت رائحة الفم، ومعلـو أف ا١تبلئكة تتأذى ٦تا يتأذى منو 

 لو السواؾ ألجلو.                                               ُ     ا١تؤمنوف، وا١تؤمنوف يتأذوف من رائحة الفم فحينئذ ي ستحب
                  ُ                                                                 ا١توضع الرابع: أنو ي ستحب عند الوضوء أي ابتداء الوضوء؛ ألنو روي عند اإلماـ أٛتد من حديث 

ً                                 أيض ا أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  -رضي اهلل عنو–أيب ىريرة  )لوال أف أشق على أميت ألمرهتم   
اٟتديث إف صح ولو شواىد ٔتعناه يدؿ على                  ً                 ، فيكوف اٟتكم متعلق ا بالوضوء، وىذا بالسواؾ عند كل وضوء(

 ذلك.
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                   ُ                      ُ                                           الفائدة الثانية: است دؿ هبذا اٟتديث على أنو ي ستحب ١تن أراد أف يتسوؾ أف ٬تعل ُب السواؾ ماء 
، وفسر كيفية الشواص ٔتعٌت أف يغسل، وقد تقرر معنا أف )يشوص فاه(لكي يكمل بو التنظيف؛ ألنو قاؿ: 

الغسل ال يكوف إال ٔتاء، ولذلك فإف التسوؾ بالشيء القاسي والصلب ال يؤدي الغرض ولذلك كاف الفقهاء 
           ُ                                    ً                                  يستحبوف أف ي طيب السواؾ بوضعو ُب ماء بأف يكوف لين ا، وأف ٭تتوي ماء فيكوف معو ماء، أو  -رٛتهم اهلل–

 فيجعلو ألجل تنظيف أسنانو.ُ          ل عاب ا١ترء 
ً                                                  الفائدة الثالثة: استدؿ هبذا اٟتديث أيض ا على صفة إمرار السواؾ على الفم فإف الشوص والغسل                                     
                     ُ                                                                            يكوف بإمراره بطريقة أ فقية على األسناف، فهمو بعض الفقهاء وال أدري ما وجو الداللة وإف كاف يدؿ عليو أف 

ً   ههم لو، وإف كاف ال يدؿ عليو اٟتديث فإف الفقهاء أيض ا الشوص ىو اإلمرار بسرعة فرٔتا كاف ىذا توجي                                                
        ُ                                                                                يقولوف: ي ستحب ١تن أراد السواؾ أف يبدأ بشقو ىو األٯتن ٍب ينتقل بعد ذلك لشقو األيسر؛ ألنو يتعلق 

، أما اليد فإف فيو -رضي اهلل عنها–بشأنو ىو ففيو تنظيف لشيء من شأنو، وقد سبق معنا حديث عائشة 
    ً       ً  خبلف ا معروف ا.

 *** المتن ***
يِق َعْن َعاِئَشَة رضي اهلل عنها قَاَلْت:  - ٕٔ رضي اهلل -)َدَخَل َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن أَِبي َبْكٍر الصّْدّْ

 َعَلى النَِّبيّْ صلى اهلل عليو وسلم َوأَنَا ُمْسِنَدتُُو إَلى َصْدِري، َوَمَع َعْبِد الرَّْحَمِن ِسَواٌؾ َرْطٌب َيْسَتنُّ بِوِ  -عنو
ُه َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم َبَصَرُه. فََأَخْذُت السَّْواَؾ فَػَقَضْمُتُو، َونَػَفْضُتُو َوطَيَّْبُتُو، ثُمَّ   َدفَػْعُتُو إَلى فَأََبدَّ

نًا َأْحَسَن النَِّبيّْ صلى اهلل عليو وسلم فَاْسَتنَّ ِبِو َفَما رَأَْيُت َرُسوَؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم اْسَتنَّ اْسِتَنا
ثُمَّ قَاَؿ: ِفي الرَِّفيِق  -َأْو إْصبَػَعُو  -ِمْنُو، َفَما َعَدا َأْف فَػَرَغ َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم: رََفَع َيَدُه 

 .ثُمَّ َقَضى. وََكاَنْت تَػُقوُؿ: َماَت بَػْيَن َحاِقَنِتي َوَذاِقَنِتي( -َثالثاً  -اأَلْعَلى 
ُتُو يَػْنظُُر إلَْيِو، َوَعَرْفُت: أَنَُّو ُيِحبُّ السَّْواَؾ فَػُقْلُت: آُخُذُه َلَك؟ فََأَشاَر ِبَرْأِسِو: َأْف )فَػَرأَيػْ َوِفي َلْفٍظ 

 َىَذا َلْفُظ اْلُبَخاِريّْ َوِلُمْسِلٍم َنْحُوُه.  نَػَعْم(
 : *** الشرح ***



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٔٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

لنيب صلى اهلل أف أخاىا عبد الرٛتن دخل على ا -رضي اهلل عنها–ذكر ا١تصنف حديث عائشة 
                      ُ                                                               عليو وسلم ُب مرض موتو ق بيل وفاتو ومعو سواؾ رطب يسنت بو، وذكرت ُب آخر اٟتديث: أف النيب صلى 
اهلل عليو وسلم كاف ٭تب السواؾ، وتصعيد النيب صلى اهلل عليو وسلم بصره لعبد الرٛتن يدؿ على أنو قد 

بالرطب أفضل من االستناف  -          ً  قررناه سابق اوىو ما –أعجبو السواؾ، فدؿ ذلك على أف االستناف أو التسوؾ 
 باليابس الصلب.

 مفردات الحديث:
ُه َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم َبَصَرهُ ) قولو:  أي نظر إليو ْتدة. :(فَأََبدَّ
صلى اهلل عليو وسلم فََأَخْذُت السَّْواَؾ فَػَقَضْمُتُو، َونَػَفْضُتُو َوطَيَّْبُتُو، ثُمَّ َدفَػْعُتُو إَلى النَِّبيّْ ) قولو:

  ً                                                                           طبع ا ىي قالت بعد ذلك: وعرفت أنو ٬تب السواؾ، فهنا النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب يأمر  :(فَاْسَتنَّ ِبوِ 
                                                                                           ً   عبد الرٛتن أف يعطيو إياه، وىذا من فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم يدؿ على أف ا١ترء ال يسأؿ الناس شيئ ا، 

                                                       ً   و قاؿ: بايعنا النيب صلى اهلل عليو وسلم على أال نشرؾ باهلل شيئ ا. فإنو ُب الصحيح من حديث أيب أمامة أن
قاؿ: ٍب أسر النيب صلى اهلل عليو وسلم كلمة وىذه الكلمة ٓب يسمعها إال األقربُت منو صلى اهلل عليو وسلم، 

م هبذه                                                           ً                           فسألتهم بعدما انفضوا الذين بايعوه، قاؿ: وأال نسأؿ الناس شيئ ا. فخص النيب صلى اهلل عليو وسل
اٞتملة ُب ا١تبايعة األقربُت وىم كبار الصحابة، فكاف أحدىم يكوف على ظهر دابتو فيسقط صوتو وىو على 
ظهر دابتو فبل يأمر صاحبو أف يناولو إياىا وفاء ٔتا عاىد عليو النيب صلى اهلل عليو وسلم، فا١تقصود: أف النيب 

فهي اليت سألت ٤تبة  -رضي اهلل عنها–همتو عائشة صلى اهلل عليو وسلم ىنا ٓب يسأؿ ىذا السواؾ وإ٪تا ف
      ً                               وإكرام ا للنيب عليو أفضل الصبلة والسبلـ.

اسنت أي تسوؾ،  :(َفَما رَأَْيُت َرُسوَؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم اْسَتنَّ اْسِتَنانًا َأْحَسَن ِمْنوُ ) قولو:
ُ                ُ    ٦تا يدؿ على أف ا١ترء إذا أراد أف يػ ق د ـ على شيء فإنو ي ستح  ْ ب لو التنظف والتطهر وكماؿ التنظف فيو، وا١ترء                                 َ 

                                          ً                                                     إذا أراد أف يناـ فإف السنة لو أف يتوضأ مطلق ا حىت ولو كاف على جنابة، فإف السنة لو أف يغتسل فإف ٓب 
ً   أيض ا. -رضي اهلل عنو–، وحديث عمر -رضي اهلل عنها–                    ً               يستطع فإنو يتوضأ ٗتفيف ا؛ ٟتديث عائشة     



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ثُمَّ قَاَؿ:  -َأْو إْصبَػَعُو  -َرَغ َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم: رََفَع َيَدُه َفَما َعَدا َأْف فػَ ) قولو:
: كاف -رضي اهلل عنها–جاء ُب اٟتديث اآلخر تفسَت ىذه اٞتملة فإهنا قالت عائشة : (ِفي الرَِّفيِق اأَلْعَلى)

، قالت: فلما و بُت البقاء أو الوفاة()ما من نيب ٯتوت إال وٮُتَت قبل وفاتالنيب صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ: 
ُ  ّ                                           ، علمت أنو قد خ َت  عليو الصبلة والسبلـ فاختار ما عند اهلل عز وجل.)ُب الرفيق األعلى(ٝتعتو يقوؿ:                 

 أي مات.: (ثُمَّ َقَضى) قولو:
ً           أي وىو عليو الصبلة والسبلـ مسند ا رأسو إٔب  :(وََكاَنْت تَػُقوُؿ: َماَت بَػْيَن َحاِقَنِتي َوَذاِقَنِتي) قولو:                             

عظيم، وعائشة عندما مات النيب صلى  -رضي اهلل عنها–صدرىا بُت حاقنتها وذاقنتها، وىذا شرؼ لعائشة 
                                                      ُ                                  اهلل عليو وسلم ٓب تعلم بوفاتو حىت قالت: فخرج من فيو قطرة. ل عاب أو ٨توه، فسقط على جلدي فاقشعر 

وسادة وغطت على وجهو الكرٙب صلوات اهلل وسبلمو عليو وجلست ُب طرؼ جلدي لو. فأخذتو ٍب وسدتو 
رضي –البيت ال تعلم ماذا تفعل، فما ىي إال ٟتظات قليلة فدخل عليو ا١تغَتة بن شعبة وعمر بن ا٠تطاب 

كشف السًت عن وجو النيب صلى اهلل عليو وسلم ٍب قاؿ: إنو   -رضي اهلل عنو–فلما دخل عمر  -اهلل عنهما
ى على النيب صلى اهلل عليو وسلم غشي شديد. ظن إنو إغماء، فسكت ا١تغَتة حىت إذا وصل إٔب الباب  ُ   لي غش

وقاؿ:  -رضي اهلل عنو–وخرج، قاؿ ا١تغَتة لعمر: يا عمر لقد مات النيب صلى اهلل عليو وسلم. فغضب عمر 
قاـ ُب ا١تسجد ٯتنعهم من                                                ُ               إنك رجل فيك شر ال ٯتوت النيب صلى اهلل عليو وسلم إال وي فري ا١تنافقُت. ف

ا أليب بكر الصديق 
 
                اٟتديث الذي تعرفونو حىت أرسلوا سا١ت
ً
وىو ُب العالية فجاء إٔب ا١تسجد  -رضي اهلل عنو–                                

ّتانب ا١تنرب ٮتطب وٯتنع الناس ويهدد ا١تنافقُت ويتوعدىم  -رضي اهلل عنو–فرأى الناس ٣تتمعُت، وعمر 
حوا لصاحب النيب صلى اهلل عليو وسلم حىت دخل على الرسوؿ وٮتوؼ من يتكلم، فقاؿ: أفسحوا ٕب. فأفس

فكشف السًت عن النيب صلى اهلل  -رضي اهلل عنها–صلى اهلل عليو وسلم وليس ُب البيت إال ابنتو عائشة 
                 ّ                           ً      ً                                          عليو وسلم فرآه فقب ل ما بُت عينيو وقاؿ: طبت حي ا وميت ا. ٍب خرج فأوسع الناس لو حىت رقى ا١تنرب ٍب قاؿ 

ْ  َ  ُِّ   َ إ ن ك  م ي ت  و إ نػ ه م  م ي ت وف  }ا عمر على رسلك أيها ا١تتكلم، ٍب قرأ قوؿ اهلل عز وجل: لعمر: ي  ُ    ِ  َ   ٌ ِّ  َ  َ [، ٖٓ]الزمر:  { ِ  



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

فلما ٝتع عمر ىذه قاؿ: ٓب ٖتملٍت قدماي أف جلست. فأيقن الناس كلهم أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قد 
 مات. 

عليو وسلم ا١تدينة أضاء لو كل بيت فيها، و١تا : ١تا دخل النيب صلى اهلل -رضي اهلل عنو–يقوؿ أنس 
                                                                                 ُ         مات أظلم كل بيت فيها. ولذلك النظر ُب سَتة النيب صلى اهلل عليو وسلم ووفاتو من أعظم ما ي نظر، وقد 

، )من كاف متعزيًا فليتعزى يب(جاء عند ابن ماجة بإسناد جيد أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قبل أف ٯتوت: 
النيب صلى اهلل عليو وسلم والنظر ُب مصيبتو وما حل بالناس بعده ١تن أعظم الذكرى ولذلك فإف التعزي ب

 والعظات ُب ىذا الباب.
 *** المتن ***

)أَتَػْيُت النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم َوُىَو قَاَؿ:  -رضي اهلل عنو-َعْن أَِبي ُموَسى اأَلْشَعِريّْ  -ٕٕ
َوَطَرُؼ السَّْواِؾ َعَلى ِلَسانِِو، َوُىَو يَػُقوُؿ: ُأْع، ُأْع، َوالسَّْواُؾ ِفي ِفيِو، َكأَنَُّو َيْسَتاُؾ ِبِسَواٍؾ َرْطٍب، قَاَؿ: 

 .يَػتَػَهوَُّع(
 : *** الشرح ***

  مفردات الحديث:
أي ٭تركو على لسانو، وىذا يدؿ على أف السواؾ ليس  :(َوَطَرُؼ السَّْواِؾ َعَلى ِلَسانِوِ ) قولو:

 الة ما بقي من طعاـ وبياض يكوف على اللساف، فإنو رٔتا يكوف بعض التغَت فيو.لؤلسناف فقط بل وإلز 
يتهوع كأنو يتقيأ ىذا معٌت يتهوع،  :(َوُىَو يَػُقوُؿ: ُأْع، ُأْع، َوالسَّْواُؾ ِفي ِفيِو، َكأَنَُّو يَػتَػَهوَّعُ ) قولو:

للساف األخَت، فدؿ على أف ا١ترء       ُ                                                         ولذلك ف هم من ىذا أف ا١ترء ال يتهوع إال عندما يكوف السواؾ على طرؼ ا
رج الوسخ من جانب ومن جانب  ُ                           ي دخل السواؾ إٔب آخر لسانو حىت يتهوع أ ع، أ ع، ىكذا، وىذا التهوع ٮت                        ُ    ُ                                  ُ
                                     ً                                              ُ    ىو دليل على شدة الغسل للساف واألسناف مع ا، فدؿ ىذا اٟتديث على أمر: وىو قضية أف السواؾ ٯت رر 

رر بو على األسناف. ُ                  على اللساف كما ٯت                  
  



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٗٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 ٗالشريط: 
  *** المتن ***

 .باُب المسِح على الخفينِ 
 : *** الشرح ***

 مفردات الحديث:
وىذا الباب جرت عادة أىل العلم أف ٮتصوه با٠تفُت ُب  :(باُب المسِح على الخفينِ ) قولو:

                                                 ً   ُ                                          التسمية وإال فإهنم يذكروف عادة ُب كتب الفقو معو أحكام ا أ خر؛ كا١تسح على العمامة، وا٠تمار، عند فقهاء 
                                                                                     ُ    اٟتنابلة أنو من ا١تفردات، وا١تسح على اٞتبَتة عند غَتىم، ولذلك بعضهم يقوؿ: ا١تسح على اٟتوائل. ي عرب 

 ح على اٟتوائل ليشمل ا٠تف وغَته.با١تس
، وحديث -رضي اهلل عنو–فيو حديثُت: حديث ا١تغَتة بن شعبة  -رٛتو اهلل–وقد ذكر ا١تصنف 

، وا١تسح على ا٠تفُت من األفعاؿ اليت وردت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم بطريق -رضي اهلل عنو–حذيفة 
حدثٍت سبعوف من أصحايب النيب صلى اهلل عليو وسلم  التواتر، حىت لقد قاؿ اٟتسن بن أيب اٟتسن البصري:

                                                                   ً                  أنو مسح على ا٠تفُت. وقد جاء عن اإلماـ أٛتد أنو قاؿ: فيو سبع وثبلثوف حديث ا صحت عن النيب صلى 
ً             اهلل عليو وسلم ُب ا١تسح على ا٠تفُت. وقاؿ ابن أيب حاًب: فيو واحد وأربعوف حديث ا. أي صحيح ا، وذكر أبو           ً                                                                    

                   ً                                                    : أف فيو أربعُت حديث ا. وعلى كل فإف األحاديث عن ا١تصطفى صلى اهلل عليو وسلم ُب عمر ابن عبد الرب
 ا١تسح على ا٠تفُت تبلغ حد التواتر وال شك، ونستفيد من ذلك أمراف:

األمر األوؿ: أف ا١تسح على ا٠تفُت من شعائر الدين الظاىرة البينة وٓب ٮتالف ُب مشروعيتو إال بعض 
ٓب يرد ُب كتاب اهلل عز وجل، وليس األمر كذلك بل إف بعض أىل العلم استنبطوا  أىل البدع؛ ألنو بزعمهم

َ  أ يػ ه ا ال ذ ين    َ ي ا}                      ً                                                    من كتاب اهلل عز وجل دليبل  على مشروعية ا١تسح على ا٠تفُت فقالوا: ُب قوؿ اهلل عز وجل:   ِ       َ    َ 
ل وا و ج وى ك م  و أ ي د ي   ة  ف اغ س  ت م  إ ٔب  الص بل  ِ  َ آم ن وا إ ذ ا ق م   َْ َ   ْ  ُ  َ  ُ  ُ     ُ ِ  ْ  َ   ِ َ      َ  ِ  ْ  ُ ْ ك م  و أ ر ج ل ك م  إ ٔب  ال ك ع بػ ُت    َ ُ    ِ  َ  ُ  ِ ك م  إ ٔب  ال م ر اف ق  و ام س ح وا ب ر ء وس  ْ  َ  ْ  َ  ْ  َ  ِ  ْ  ُ  َ ُ  ْ  ََ   ْ  ُ  ِ   ُ ُ  ِ    ُ  َ  ْ  َ   ِ  ِ َ  َ  ْ  َ  ِ  ْ  ُ} 

ُ     با٠تفض، و جهت ىذه القراءة بتوجهُت: إما أهنا خ فضت  )وأرجِلكم([، جاء ُب قراءة عشرة: ٙ]ا١تائدة:                                   ُ        



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٘ٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ُ                                                على اجملاورة، وإما أهنا خ فضت على تقدير ا١تسح على ا٠تف، وعلى كل فإف ا١تسح عل ى ا٠تف من شعائر                      
الدين ولذلك فإف بعض أىل العلم الذين صنفوا ُب كتب العقائد يذكروف ا١تسح على ا٠تفُت ُب العقيدة، ٦تا 

 يدلنا على أف األفعاؿ ٢تا أثر ُب اإلٯتاف وخاصة ما كاف فيو اتباع لسنة ا١تصطفى صلى اهلل عليو وسلم.
و وسلم فإف أىل العلم قالوا: ىل األفضل أف األمر الثا٘ب: مع كثرة األحاديث عنو صلى اهلل علي

ُ                                                                                      ٯت سح على ا٠تف أـ األفضل أف يغسل ا١ترء رجلو؟ وملخص الكبلـ فيها: أنو ال أفضلية ألحد الفعلُت على 
ً                           اآلخر وإ٪تا نقوؿ: كل ْتسبو، فمن جاءه وقت الصبلة وكاف غَت البس ا ٠تف فاألفضل ُب حقو أف يغسل                                                        

ً                                                  ف البس ا ٠تف أدخلو على طهارة فإف األفضل ُب حقو أف ٯتسح ال أف قدمو، ومن جاءه وقت الصبلة وكا     
                ً                                               ينزع خفو اعتقاد ا أف األفضل غسل الرجل وىكذا، إذف األفضل ْتسب اٟتاؿ.

  *** المتن ***
)ُكْنُت َمَع النَِّبيّْ صلى اهلل عليو وسلم ِفي قَاَؿ:  -رضي اهلل عنو-َعْن اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبَة  - ٖٕ

 .، فََأْىَوْيُت ألَْنزَِع ُخفَّْيِو، فَػَقاَؿ: َدْعُهَما، فَِإنّْي َأْدَخْلتُػُهَما طَاِىَرتَػْيِن، َفَمَسَح َعَلْيِهَما(َسَفرٍ 
 : *** الشرح ***

 مفردات الحديث:
                ً                 أي أنو كاف مسافر ا مع النيب صلى اهلل  :(ُكْنُت َمَع النَِّبيّْ صلى اهلل عليو وسلم ِفي َسَفرٍ ) قولو:

عليو وسلم، وُب ىذه اٞتملة استدؿ اإلماـ مالك أو إحدى الروايتُت عن اإلماـ مالك: أف ا١تسح على ا٠تفُت 
ً          إ٪تا يكوف ُب السفر، وسيأٌب حديث حذيفة أنو قد ثبت أيض ا ُب اٟتضر.                                                  

جتو عليو الصبلة والسبلـ وأراد أف يتوضأ صب أي ١تا قضى حا :(فََأْىَوْيُت ألَْنزَِع ُخفَّْيوِ ) قولو:
 عليو ا١تاء فلما وصل إٔب قدميو أراد ا١تغَتة أف ينزع خفيو ليغسل النيب صلى اهلل عليو وسلم قدميو.

:  قولو: َ   فػ ق اؿ    َ  أي دع ا٠تفُت على الرجلُت. :(َدْعُهَما) َ 
ِ  َ ، ف م س ح  ع ل ي ه م  (فَِإنّْي َأْدَخْلتُػُهَما طَاِىَرتَػْينِ ) قولو:  َْ  َ   َ  َ  َ ا  :ا  َ  ً   ىذا اٟتديث فيو من ا١تسائل مسألة مهمة جد                                      

 ، استدؿ أىل العلم هبذه اٞتملة على مسائل:)فإ٘ب أدخلتهما طاىرتُت(ُب قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٙٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

تتطهر  امرأا١تسألة األؤب: أنو ال يصح ا١تسح على ا٠تفُت إال بطهارة مائية، وبناء على ذلك لو أف 
ً                          ً                     بتيمم ٍب زاؿ سبب إباحة التيمم لو كأف يكوف مريض ا فربئ من مرضو أو كاف عاجز ا عن ا١تاء فوجده وكاف                                              
ً                                                                                          البس ا للخف بعد طهارة التيمم فإننا نقوؿ: ُب التطهر الثا٘ب ال ٬توز لك ا١تسح على ا٠تفُت. ما الدليل: ألف    

، )أدخلتهما طاىرتُت(يب صلى اهلل عليو وسلم: طهارتك ليست بطهارة وضوء بطهارة مائية، ولذلك قاؿ الن
 والتيمم متعلق بالوجو واليدين دوف القدمُت.

ً                                       ا١تسألة الثانية: أف الفقهاء استدلوا هبذه اٞتملة أيض ا على أف من كاف بو حدث دائم ٍب لبس ا٠تف                                                 
لدـ أو دـ اٟتيض  فإنو ٬توز لو ا١تسح، الذي بو حدث دائم ىو الذي يستمر معو خروج البوؿ أو الريح أو ا

كا١ترأة ا١تستحاضة، فإنو إذا توضأ وأهنى وضوأه خرج منو حدث؛ بوؿ أو ريح، ٍب بعد ذلك لبس ا٠تف، 
نقوؿ: ٬توز لك أف ٘تسح عليو؛ ألف القاعدة عند أىل العلم: أف اٟتدث ُب اٟتدث الدائم ال ينقض الوضوء، 

 وسيأٌب اٟتديث عنو ُب الباب الذي بعده بعد قليل.
                                           ً     ً                                  ة الثالثة: استدؿ أىل العلم هبذه اٞتملة استدالال  ثالث ا: على أنو ال تشًتط الطهارة الكاملة ا١تسأل

لؤلعضاء عند لبس ا٠تف وىذا االستدالؿ ىو رأي الشيخ تقي الدين، ما ا١تراد بالطهارة الكاملة؟ قالوا: إف 
ُ     والثانية فإنو تكوف قد كم لت                                               ً                  ا١ترء إذا أراد أف يلبس ا٠تف فإنو إذا غسل رجليو مع ا، توضأ فغسل األؤب                         

ً         طهارتو، فإف غسل األؤب فقط ولبس ا٠تف األٯتن ٓب تكمل طهارتو ٍب لبس ا٠تف األيسر فإنو البس ا لؤليسر                                                                              
على طهارة كاملة كملت طهارتو، وأما األٯتن فإنو ٓب يلبسو على طهارة كاملة، الذين اشًتطوا كماؿ الطهارة 

)توضأت ٍب ن حديث ا١تغَتة نفسو أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: استدلوا ْتديث رواه الدارقطٍت م
، توضأف أي أكملت الوضوء ٍب لبستهما، ومن أىل العلم من قاؿ: إنو ال تشًتط الطهارة الكاملة لبستهما(

، يدؿ على أف من أدخل )أدخلتهما طاىرتُت(      ً                                          استدالال  هبذا اٟتديث فإف قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
ُ                                                                              جل اليمٌت وقد غ سلت فإنو أدخلها على طهارة، ومن أدخلها على الرجل اليسرى فإنو أدخلها على طهارة الر               

ّ                                ُ                                       ٦تا يدؿ على ٕتز ئ تطهَت األعضاء، وقد ذكر منصور الب هوٌب ُب حواشي اإلقناع: أف األعضاء تتجزأ ُب              
 اليسرى بشرط أف يكمل وضوءه. التطهَت فيحكم بطهارة الوجو قبل اليد واليد قبل الرجل والرجل اليمٌت قبل



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٚٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

استدؿ هبا الشيخ تقي الدين على أنو ال  )أدخلتهما طاىرتُت(إذف الفائدة الثالثة من ىذه اٞتملة 
عاـ يشمل  )أدخلتهما طاىرتُت(ُ                                                             ت شًتط الطهارة الكاملة ُب الوضوء؛ ألف قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

 رى. وىذا اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية.         ً                             إدخا٢تما مع ا ويشمل إدخاؿ إحدا٫تا دوف األخ
 استنبط من ىذه اٞتملة مسائل: :(َفَمَسَح َعَلْيِهَما) قولو:

ا١تسألة األؤب: ُب صفة ا١تسح على ا٠تفُت فإهنم قالوا: إف السنة ُب ا١تسح على ا٠تفُت أف يكوف 
رى على الرجل اليسرى ٍب ٯتسح ا١تسح عليهما ُب وقت واحد فيضع اليد اليمٌت على الرجل اليمٌت واليد اليس

ُب وقت واحد؛ ألف ظاىر قوؿ ا١تغَتة: فمسح عليها. أي ُب وقت واحد، وقد صح ذلك عن اٟتسن البصري 
ُ     ً              أنو فعلو وىو أصح ما ُب الباب، ٦تا يدؿ على أف السنة ُب ا١تسح على ا٠تفُت أف ٘ت سح مع ا، و٬توز تقدٙب                                                                      

تقدٙب اليمُت على الشماؿ كحاؿ ا١تغسوالت، وإ٪تا ألنو  اليمُت على الشماؿ لكن ال نقوؿ: إف األفضل
              ً                                                                مسح فيمسحاف مع ا، وروي ُب ذلك حديث وإف كاف فيو ضعف لكن عمـو ىذا اللفظ يدؿ عليو.

  *** المتن ***
)ُكْنُت َمَع النَِّبيّْ صلى اهلل عليو وسلم َعْن ُحَذيْػَفَة ْبِن اْلَيَماِف رضَي اهلُل عنهما قَاَؿ:  - ٕٗ

 . مختصًرا.فَػَباَؿ، َوتَػَوضََّأ، َوَمَسَح َعَلى ُخفَّْيِو(
 : *** الشرح ***

واختصره، إذ قد ذكر حذيفة كما ُب  -رضي اهلل عنو–ٍب ذكر ا١تصنف حديث حذيفة بن اليماف 
والسباطة ىو موضع الزبالة -الصحيح أنو كاف مع النيب صلى اهلل عليو وسلم يتمشى فأتيا سباطة قـو 

ً                                                 فقاـ النيب صلى اهلل عليو وسلم فباؿ قائم ا وانصرؼ عنو حذيفة فناداه النيب صلى اهلل عليو وسلم  -والقمامة                                    
وأمره أف يأٌب ٔتاء فأتى ٔتاء حىت أتى عند عقبو عليو الصبلة والسبلـ ٍب توضأ النيب صلى اهلل عليو وسلم 

 ومسح على خفيو.
 تتعلق بصياغة ا١تصنف ٢تذا اٟتديث: قبل أف نبدأ ُب فقو ىذا اٟتديث أود أف أنبو ١تسألتُت



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٛٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

الفائدة األؤب: أف ا١تصنف اختصر اٟتديث واكتفى ٔتوضع الشاىد فقط، وقصد ا١تصنف من ذلك 
ُ                       ُ                                                      أف ا١ترء إذا ع ٍت بأحاديث األحكاـ فإنو ي عٌت ٔتحل الشاىد فيما يتعلق بالباب، ولذلك نص بعض الشراح              

، وأما *** الشرح ***تجاوز ٤تل الشاىد فقط ُب من أىل العلم على أف الواجب على الشارح أال ي
االستطراد عنو فإنو يكوف من االستطراد عن ا١توضوع، ولذلك فإف ا١تصنف خص ٤تل الشاىد وترؾ كيفية 

 بوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم وما يتعلق بو.
اري أف النيب ، ىذه ٓب يروىا البخاري وإ٪تا ذكر البخ)ومسح على خفيو(الفائدة الثانية: أف قولو: 

، إ٪تا )ومسح على خفيو(وسكت عن ا١تسح، وقولو:  -أي من حديث حذيفة–صلى اهلل عليو وسلم توضأ 
 ىي من مفاريد مسلم أي تفرد هبا مسلم بن اٟتجاج صاحب الصحيح.

 ىذا اٟتديث فيو من الفقو مسألتاف:
رضي –ٟتضر؛ ألف حذيفة ا١تسألة األؤب: أف ىذا اٟتديث دليل على جواز ا١تسح على ا٠تفُت ُب ا

. أي مزبلة والقمامة، وا١تزبلة والقمامة ما تكوف  -اهلل عنو ذكر أف النيب صلى اهلل عليو وسلم أتى سباطة قـو
ُب أماكن السفر وإ٪تا تكوف ُب اٟتضر، فدؿ على أف النيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا مسح على ا٠تف ُب 

 ا١تنع منو.         ً     ُ                     اٟتضر خبلف ا ١تا ن قل عن بعض ا١تالكية من
، )ومسح على خفيو(ا١تسألة الثانية: استدؿ الشيخ تقي الدين وغَته من أىل العلم بقوؿ حذيفة: 

                                                                    ً                   ً  أف كل خف يصدؽ عليو ُب لساف العرب أنو خف فيجوز ا١تسح عليو سواء كاف ثابت ا بنفسو أـ ليس ثابت ا 
           ُ                 ع وىي رقاع ل فت على أقدامهم،            ً                                                   بنفسو مربوط ا، وقد جاء أف الصحابة كانوا ٯتسحوف ُب غزوة ذات الرقا 

ً   وسواء كاف ىذا ا٠تف من جلد أـ من غَت جلد فيجوز ا١تسح عليو، وسواء كاف ىذا ا٠تف مشقق ا أـ سليم ا           ً                                                                            
من الشقوؽ فيجوز ا١تسح عليو ما ٓب ٮترج عن معٌت ا٠تف، كثرة الشقوؽ ٬تعلو على ىيئة النعل فخرج عن 

         ً                                ً               لفرض كامبل  أـ أغلبو ما ٓب ٮترج عن ٤تلو، أحيان ا بعض الشراريب                             ً      ا١تعٌت، وسواء كاف ىذا ا٠تف ساتر ا حملل ا
اليت يلبسها بعض الناس تكوف دوف الكعب بقليل ىل ٬توز ا١تسح عليو؟ ا١تذىب ال ٬توز؛ ألهنم يشًتطوف 
                ً      ً              ً               ً                      ً                    فيو أف يكوف ساتر ا، صفيق ا أي ليس شفاف ا وأف يكوف ثابت ا بنفسو، وأف يكوف ساتر ا حملل الفرض، واختيار 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ً                          لشيخ تقي الدين: نعم ٬توز؛ ألف ا١تعٌت من ا٠تف موجود فيو وإف كاف ناقص ا عن الكعب بقليل فإف ىذا ا                                                              
 القليل معفو عنو.

  *** المتن ***
 .باٌب في المذِي وغيرِهِ 

 : *** الشرح ***
 مفردات الحديث:

                                       ُ                ذكر ا١تصنف ُب ىذا الباب أربعة أشياء عادة ي فرد الفقهاء أو  :(باٌب في المذِي وغيرِهِ ) قولو:
 :                                         ً       ً  بعضهم لكل واحد من ىذه األشياء األربعة باب ا مستقبل 

: تعديد النجاسات.      ً                  أوال 
     ً                      ثاني ا: كيف تطهَت النجاسات. 

     ً                ثالث ا: نواقض الوضوء.
    ً               رابع ا: سنن الفطرة.

الباب، ولذلك قاؿ: باب ُب ا١تذي وغَته. من ُب ىذا  -رٛتو اهلل–ىذه أربعة أشياء ٚتعها ا١تصنف 
 غَت تفصيل ُب معناه.

قبل أف نعرؼ ما معٌت ا١تذي ٭تسن بنا أف نعرؼ ما الذي ٮترج من الرجل،  :(في المذيِ ) قولو:
وأنا أقوؿ الرجل؛ ألف ىيئة ما ٮترج من النساء ٮتتلف ُب لونو وحكمو، قالوا: ما ٮترج من الرجل من ا١تاء غَت 

 ا ُب حكم البوؿ ثبلثة أشياء:البوؿ وم
 األوؿ: ا١تٍت، وىو ما كاف فيو وصفاف أو ثبلثة أوصاؼ:

                                           ً  الوصف األوؿ: ىو ا١تاء األبيض الغليظ يكوف غليظ ا.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٓٛ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

الوصف الثا٘ب: أنو ٮترج عند غلبة الشهوة، ولذلك يأٌب بعده انكسار، إال ُب حالة واحدة حينما 
ً                       يكوف ا١ترء نائم ا، فكل شيء ٮترج منو با١ت                                                 ً      ً  اء األبيض الغليظ، خرج ماء أبيض غليظ فإنو يسمى مني ا موجب ا              

 للغسل وإف ٓب تكن فيو شهوة.
    ً            مرفوع ا، وجاء من  -رضي اهلل عنو–                         ً                         الوصف الثالث: أنو يكوف دفق ا، ولذلك جاء ُب حديث علي 

ً   ٝتاه فضخ ا  -رضي اهلل عنهما–حديث ابن عباس  ء ، نفس اٟتديث ىذا، وجا)إذا فضخت ا١تاء فاغتسل(      
، أي ُب ا١تٍت، وأما )إذا فضخت(من حديث علي ُب بعض الروايات أنو قاؿ: أأغتسل من ا١تذي؟ قاؿ: 

 ا١تذي فإنو فيو الوضوء.
                                                ً    ُ                            الوصف الرابع: أنو يلـز أف يكوف قد خرج ليكوف موجب ا للغ سل، وىذا ىو على الصحيح وىي 

أف من أحس بانتقاؿ ا١تٍت من مكانو وأعقبو                            ً                           الرواية الثانية ُب ا١تذىب خبلف ا للمشهور، فإف مشهور ا١تذىب 
: أنو                                                                                         ً      انكسار وٓب ٮترج لوحده أو ٔتنع الشخص لنفسو فإنو موجب للغسل، والرواية الثانية وىي األقرب دليبل 

            ً        ال يكوف موجب ا للغسل.
 .-رضي اهلل عنها–وحكم ا١تٍت باختصار: موجب للغسل، وىو طاىر، وسيأٌب ُب حديث عائشة 

وىو ما كانت ىيئتو كهيئة ا١تٍت غليظ ُب الشكل، لكنو ال ٮترج عن شهوة وال ٮترج الثا٘ب: الودي، 
  ً                                                                                             دفق ا، ومثالو: أف بعض الناس إذا باؿ فإنو إذا انتهى من بولو خرج بعد بولو ماء أغلظ كهيئة ا١تٍت، ىذا 

الناس  نسميو ودي، وبعض الناس ُب شدة الربد عندما يكوف ُب بر و٨تو ذلك ٮترج منو مثل ذلك، وبعض
 و٨تو ذلك، ىذا يسمى ودي. ٖٓ:ٜٔٮترج منو بصفة دائمة ______

ُ   ً                              حكم الودي: حكمو حكم البوؿ ٘تام ا ال يوجب غ سبل  وإ٪تا يوجب الوضوء، وىو ٧تس ليس            ً                            
 بطاىر.

ّ                                                           الثالث: ا١تذي، وىذا ما بو ب عليو ا١تصنف، وا١تذي ىو ماء أبيض رقيق ليس ثخُت ٮترج من الرجل                         
، -رضي اهلل عنو–نقضاء الشهوة، وقد ٮترج منو ١ترض كما سيأٌب ُب حديث علي عند الشهوة أو بعد ا

ً        ً       وسنذكر ُب حديث علي ما اٟتكم ُب ا١تذي؛ ألنو لو حكم ا مستقبل  بذاتو.                                             
  *** المتن ***



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٔٛ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

اًء، فَاْسَتْحيَػْيُت َأفْ قَاَؿ:  -رضي اهلل عنو-َعْن َعِليّْ ْبِن أَِبي طَاِلٍب  -ٕ٘ َأْسَأَؿ  )ُكْنُت رَُجاًل َمذَّ
ْغِسُل َرُسوَؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم ِلَمَكاِف ابْػَنِتِو ِمنّْي، فََأَمْرُت اْلِمْقَداَد ْبَن اأَلْسَوِد َفَسأََلُو، فَػَقاَؿ: يػَ 

 . ذََكَرُه، َويَػتَػَوضَّأُ(
 .َجَك()تَػَوضَّْأ َواْنَضْح فَػرْ . َوِلُمْسِلٍم )اْغِسْل ذََكَرَؾ َوتَػَوضَّْأ(َولِْلُبَخاِريّْ 

 : *** الشرح ***
 مفردات الحديث:

رضي اهلل –أي ٮترج مٍت ا١تذي بصفة دائمة، وىذه اللفظة من علي  :(ُكْنُت رَُجاًل َمذَّاءً ) قولو:
ٖتتمل أمرين: إما أنو كاف مذاء لغلبة شهوتو وكثرهتا، أو أنو كاف مذاء بسبب ا١ترض، وكبل األمرين  -عنو

 مقبوؿ.
إذ ابنة النيب  :(فَاْسَتْحيَػْيُت َأْف َأْسَأَؿ َرُسوَؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم ِلَمَكاِف ابْػَنِتِو ِمنّْي) قولو:

وىو فاطمة بنت ٤تمد عليو أفضل الصبلة وأًب  -رضي اهلل عنو–صلى اهلل عليو وسلم كانت زوجة لعلي 
             ُ                      ً    ء إال زانو وال ن زع من شيء إال شانو مطلق ا، التسليم، وىنا مسألة تتعلق باٟتياء، فإف اٟتياء ما كاف ُب شي

 -رضي اهلل عنهما–                     ً                                                 ومن ظن أف ُب اٟتياء عيب ا ُب مسألة و٨توىا فإنو غَت مصيب، ولذلك فإف ابن عباس 
                       ً                                                    ً           يقوؿ: إذا رأيت الصيب حيي ا فاعلم أهنا عبلمة ٧تابة. عبلمة ٧تابة ُب الشخص أف يكوف حيي ا، فكثَت من 

                                                   ً                        عن الوقوع ُب اٟتراـ إ٪تا ىو حياؤه، ولذلك كاف اٟتياء باب ا للخَت وقد قاؿ النيب صلى  الناس إ٪تا ٭تجزه وٯتنعو
ال يتعلم العلم ، وأما ما جاء عن ٣تاىد ُب البخاري أنو قاؿ: )اٟتياء ال يأٌب إال ٓتَت(اهلل عليو وسلم: 

، . فإف بعض اٟتياء إ٪تا يكوف سببو االستكبار أو سببو العجز، فمستحي وال مستكرب هذا ىو ا١تذمـو
ً                          ً        ً     ولنضرب مثبل  ُب العلم: فإف من الناس من يأىب أف ٭تضر درس ا لوجود بعض من ىم دونو سن ا أو قدر ا أو                                         ً          
ُ         جاى ا و٨تو ذلك، فإذا مرت األياـ وكرب  ىؤالء الصغار إذ بو يندـ إذ ٓب ٬تلس كما جلسوا، وأعلم  من وقف                                                   ُ                              ً   

ا١تكاف الفبل٘ب عند الشيخ الفبل٘ب وكل الذين يقرأوف                  ً                          ىذا ا١توقف وكاف يوم ا يقوؿ: كيف أجلس وأحضر ُب 
: -وٝتعتها منو–                    ُ                                                         عليو ىم صغار أو أنا أ درس وىم طبلب أو أنا كذا وىم كذا فتمر األياـ متتابعة فيقوؿ 
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ندمت على تلك األياـ. فلذلك صدؽ ٣تاىد حينما قاؿ: ال يناؿ العلم مستحي وال مستكرب. فإف بعض 
 تكبار أو عجز فهذا ىو الذي ٯتنع ا١ترء العلم.اٟتياء ىو ُب اٟتقيقة اس

الرواية األؤب: قولو:  :(يَػْغِسُل ذََكَرُه، َويَػتَػَوضَّأُ )فََأَمْرُت اْلِمْقَداَد ْبَن اأَلْسَوِد َفَسأََلُو، فَػَقاَؿ: ) قولو:
 ، استنبط منها أىل العلم مسائل:)يغسل ذكره ويتوضأ(

، فهو )ويتوضأ(ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  ا١تسألة األؤب: أف ا١تذي موجب للوضوء؛
 ناقض للوضوء.

ً                                             ا١تسألة الثانية: است دؿ هبذا اٟتديث أيض ا على أف ا١تذي ٧تس وليس بطاىر؛ ألف النيب صلى اهلل                  ُ                  
، ٦تا يدؿ على أنو ٧تس، وال يؤمر بغسل )وينضح فرجو(، وُب الرواية الثالثة: )يغسل ذكره(عليو وسلم قاؿ: 

ً    لكونو ٧تس ا.شيء إال          
                   ُ                                                                    ا١تسألة الثالثة: است دؿ هبذه الرواية على صفة غسل الذكر فإف ألىل العلم ثبلث أقواؿ فيمن أمذى:

القوؿ األوؿ: إ٪تا ٬تب االستنجاء مثل البوؿ فقط. قاؿ: ألنو ُب حكم البوؿ، خارج من أحد 
 السبيلُت.

. ألنو أشد من البوؿ إذ فيو معٌت الشهوة، وىذا اٟتديث يدؿ                                ً                                                     القوؿ الثا٘ب: ٬تب غسل الذكر كامبل 
، وٓب يقل: يستنجي. وىذا نص صريح على أف غسل الذكر واجب ُب ا١تذي دوف )يغسل ذكره(عليو، صريح 

غسل الذكر  البوؿ، البوؿ ٬تب فيو االستنجاء وىو مسح النجاسة فقط، وأما عند خروج ا١تذي فيجب 
.      ً كامبل 

                                   ً                                                 القوؿ الثالث: أنو ٬تب غسل الذكر كامبل  مع االنثيُت، واستدلوا ٔتا جاء ُب ا١تسند وعند أيب داود 
)يغسل سأؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ:  -رضي اهلل عنو–                                   ً  من حديث ىشاـ بن عروة عن أبيو أف علي ا 

نثيُت، لكن لو قيل: بلزـو الذكر واستحباب ، وىذا ىو ا١تذىب أنو ٬تب غسل الذكر واالذكره وانثييو(
االنثيُت؛ ألف اٟتديث فيو ضعف والذي ُب الصحيح بدونو لكاف أوجو، من باب االستحباب، والشيخ تقي 

 الدين ١تا ذكر ىذه الرواية الثانية رجحها وىي لزـو أو استحباب على أقل األحواؿ غسل االنثيُت.
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ىذه اللفظة الثانية أتى هبا ا١تصنف للداللة على مسألة  :ذََكَرَؾ َوتَػَوضَّْأ()اْغِسْل  :َولِْلُبَخاِريّْ ) قولو:
، وىذه الرواية )اغسل ذكرؾ وتوضأ(وىو أنو ال ٬تب ا١تتابعة بُت غسل الذكر وبُت الوضوء؛ ألنو ىنا قاؿ: 

، وأغلب ىذه إ٪تا ىي لفظة اإلٝتاعيلي من رواة البخاري، البخاري روى عنو أكثر من ثبلٙتائة رجل ٖتملوه
                                              ِ  َْ                                               الروايات انقطعت عنا وٓب يبق عندنا إال من طريق الف ر ب ري وانتشر عنو فرواه عنو العشرات منهم اإلٝتاعيلي 

، فجعل الوضوء قبل )يتوضأ ويغسل ذكره(صاحب ا١تستخرج فإنو رواىا باللفظ الذي معنا وسائر الرواة رووه: 
الستنجاء ٬تب أف يتقدـ على الوضوء ٓتبلؼ ىنا فهنا غسل الذكر، وقد تقرر معنا ُب الدرس ا١تاضي أف ا

ً   االستنجاء ٬تب أف يكوف قبل الوضوء و٬توز للمرء أف يؤخر غسل الذكر واالنثيُت بعد الوضوء نضح ا، رش ا       ً                                                                                  
ً                              للماء رش ا كما سيأٌب ُب الرواية الثالثة.         

مذى وبُت الوضوء، وىذه إذف الرواية الثانية ىي دليل على أنو ال يلـز الًتتيب بُت غسل الذكر ١تن أ
 نص عليها ابن قدامة ُب ا١تغٍت.

، ٖتتمل )وانضح فرجك(قولو صلى اهلل عليو وسلم:  :)تَػَوضَّْأ َواْنَضْح فَػْرَجَك( :َوِلُمْسِلمٍ ) قولو:
 أمرين:

 ، أي ٥ترج البوؿ.)فرجك(األمر األوؿ: ٖتتمل 
 ويل اآلف.األمر الثا٘ب: ٖتتمل ما قابلو وىو الثوب الذي يقابلو كالسرا

 ُ                                                                         في ستدؿ هبذه اٞتملة على أف ا١تذي ٧تس ٬تب غسلو ولكن ٧تاسة ا١تذي ٧تاسة ٥تففة، وكنا قد 
 ذكرنا أظن ١تا تكلمنا عن الكلب قلنا: إف النجاسات ثبلث: 

                        ُ       ً                                                األؤب: ٧تاسة مغلظة، ٬تب أف ت غسل سبع ا إحداىن بالًتاب وىي الكلب وا٠تنزير ُب قوؿ من قاس 
 األولوي أو القياس العادي ىو الصحيح أف ا٠تنزير ُب حكمو. 

                                                        َ         ُ            الثانية: ٧تاسات عادية، وىي أغلب النجاسات فهذه ٬تب فيها الغ سل الذي ي ذىب عينها. 
ُ         ف: ا١تذي، وبوؿ الغبلـ الذي ٓب يأكل الطعاـ، وإ٪تا خ فف ا١تذي الثالثة: ٧تاسات ٥تففة، وىي نوعا                                              

١تاذا؟ فيجب فيو النضح وىو الرش وسنتكلم عن الرش بعد قليل ُب اٟتديث الذي سيأٌب وىو حديث أـ 
قيس، ١تاذا خفف فيو؟ ألف الشخص عندما ٯتذي صعب عليو التحرز؛ ألنو ال لوف لو، فالبوؿ قد يظهر 
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رء ببولو، لكن ال يستطيع أف يتحكم ٔتذيو؛ ألنو ٮترج بغَت إرادة من الشخص، فلذلك لو لونو، قد يتحكم ا١ت
ً           قلت بالغ سل لكاف فيو مشقة فمن باب رفع اٟترج عن الناس خفف الشارع فجعلو نضح ا وىو أخف.                                                                َ        

 ما الفرؽ بُت النضح والغسل؟. س:
ً      ً          فرؽ واحد أف الغ سل ىو مرور ا١تاء على ا١تغسوؿ وانفصالو عنو سواء كاف يد ا عضو ا كاليد ُب  جػ:                                                    َ              

                            ً                                                                 الوضوء ىذا غسل، سواء كاف ثوب ا ُب النجاسات، وأما النضح فهو الغمر، تعميمو با١تاء، وسيأٌب بعد قليل 
 أربعة أشياء تتعلق بالنضح ُب النجاسة سنذكرىا ُب ٤تلها.

         ً                     : كنت رجبل  مذاء. فقولو ىذا يدؿ -رضي اهلل عنو– ىذا اٟتديث: ُب قوؿ علي الفائدة األخَتة ُب
على أف حدثو كاف بصفة دائمة ومع ذلك أمره النيب صلى اهلل عليو وسلم أف يتوضأ إذ حدث منو ىذا 
الشيء، وجاء ُب حديث فاطمة أو حديث ٛتنة أف النيب صلى اهلل عليو وسلم أمرىا أف تتوضأ لكل صبلة، 

 ذلك على أف اٟتدث الدائم ٬تب لو الوضوء لكل صبلة. فدؿ 
، وسنتكلم عنها الدرس القادـ )وتوضئي لكل صبلة(وأما من قاؿ من أىل العلم ُب تضعيف زيادة: 

رضي –                                                      ُ                   وىو قوؿ ا١تالكية وأفىت بو بعض ا١تشايخ الكبار من مشاٮتنا، في شكل عليو حديث علي  -بإذف اهلل–
ً               عليو وسلم أمره بالوضوء مع أف حدثو دائم، ولذلك فإف مالك ا استثٌت ا١تذي ألف النيب صلى اهلل -اهلل عنو                                                       

 من اٟتدث الدائم فقاؿ: يتوضأ لكل صبلة.
                                                             ً                 ً      وا١ترأة ٗتتلف عن الرجل، فا١ترأة ٢تا مٍت وىو ماء أصفر رقيق ليس غليظ ا، ليس ٢تا ودي مطلق ا فبل 

 ٘تذي؟ وعمـو كبلـ أىل العلم أف ا١ترأة ٘تذي ومن                 ً                                ٮترج منها ودي مطلق ا، بقي النزاع ىل ا١ترأة ٘تذي أـ ال
أىل العلم، ومن أىل العلم ا١تتقدمُت من نفى، واألقرب: أنو ال مذي للمرأة؛ ألف اٟتديث الذي جاء إ٪تا ىو 

وىو فعل الرجل، وُب حديث أـ سلمة أف ا١ترأة األنصارية اليت جاءت  -رضي اهلل عنو–من حديث علي 
ُ                                                  وسلم قالت: أعلى ا١ترأة غ سل إف ىي احتلمت؟ فذكرت أـ سلمة ىل ٖتتلم ا١ترأة! ٦تا للنيب صلى اهلل عليو                        

              ً                                                                           يدؿ على أف كثَت ا من النساء ال ٭تتلمن فمن باب أؤب اٟتكم با١تذي، ولبعض الباحثات دكتورة ّتامعة أـ 
ات ا١ترأة طاىرة القرى رسالة ُب أف ا١ترأة ٘تذي لكن ظاىر كبلـ الفقهاء أنو ال ٭تكم بأنو مذي، فكل رطوب

 وليست ناقضة للوضوء إال ا١تٍت وىو ا١تاء األصفر الرقيق الذي ٮترج عند غلبة الشهوة و٭تدث بعده انكسار.
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  *** المتن ***
قَاَؿ:  -رضي اهلل عنو-َعْن َعبَّاِد ْبِن َتِميٍم َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن زَْيٍد ْبِن َعاِصٍم اْلَمازِِنيّْ  -ٕٙ
نَِّبيّْ صلى اهلل عليو وسلم الرَُّجُل ُيَخيَُّل إلَْيِو أَنَُّو َيِجُد الشَّْيَء ِفي الصَّالِة، فَػَقاَؿ: ال يَػْنَصِرُؼ )ُشِكَي إَلى ال

 . َحتَّى َيْسَمَع َصْوتاً، َأْو َيِجَد رِيحاً(
 : *** الشرح ***

 مفردات الحديث:
: (ُيَخيَُّل إلَْيِو أَنَُّو َيِجُد الشَّْيَء ِفي الصَّالةِ ُشِكَي إَلى النَِّبيّْ صلى اهلل عليو وسلم الرَُّجُل ) قولو:

ً                      ٔتعٌت أف رجبل  جاء إٔب النيب صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ: إنٍت أجد ٗتيبل  شك ا، يشك ُب صبلتو أنو ٬تد    ً                                               ً          
                           ً      ً                                                           الشيء ٮترج منو الشيء إما بوال  أو ر٭ت ا، والظاىر أهنا الريح، وسأتكلم عن قضية البوؿ بعد قليل عندما 

 كلم عن كبلـ الشيخ تقي الدين.أت
ىذا اٟتديث فيو دليل على مسألتُت من  :(اال يَػْنَصِرُؼ َحتَّى َيْسَمَع َصْوتاً، َأْو َيِجَد رِيحً ) قولو:

 أعظم ا١تسائل الفقهية:
                                                                         ُ       ا١تسألة األؤب: ىذا اٟتديث دليل على أف الريح ناقضة للوضوء، فإف الريح ناقض وٓب ي ذكر ُب 

، ٦تا يدؿ على أف وجود الريح وخروجها )ال ينصرؼ حىت ٬تد ر٭ًتا(اٟتديث، فقاؿ: حديث إال ُب ىذا 
 سبب ُب نقض الوضوء.

ا١تسألة الثانية: أف ىذا اٟتديث أصل ُب قاعدة عظيمة مهمة وىي قاعدة: أف اليقُت ال يزوؿ 
واب الفقو وىو                                                ً                             بالشك، وىذه القاعدة تدخل ُب أحكاـ الدين كلها بدء ا من الطهارة إٔب آخر باب من أب

اإلقرار ببل استثناء، كل باب تدخل فيو وىي القواعد األربع أو ا٠تمس اليت عدىا القاضي حسُت ا١تروزي ٍب 
تبعو الفقهاء إٔب عصرنا وىي قاعدة: أف اليقُت ال يزوؿ بالشك؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: أنت 

           ً          ً  ىت تسمع صوت ا أو ٕتد ر٭ت ا.متيقن بالطهارة فبل تنصرؼ بالشك الذي ٮتيل إليك ح
     ُ                                               و٦تا ي ستدؿ بو ىذا اٟتديث إضافة ٢تاتُت ا١تسألتُت األساسيتُت:
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ُ  ْ و ال  تػ ب ط ل وا أ ع م ال ك م  }ا١تسألة الثالثة: أنو ال ٬توز إبطاؿ العمل، اهلل عز وجل يقوؿ:   َ  َ  ْ  َ    ُ ِ [، ٖٖ]٤تمد:  {َ  َ   ُْ 
فأما اٟتج والعمرة فإنو على سبيل التحرٙب ال                                                       ً  فمن دخل ُب عبادة فبل ٬توز لو ا٠تروج منها إما كراىة أو ٖترٯت ا،

ِ    و أ ٘ت  وا}شك؛ لقوؿ اهلل عز وجل:  ر ة  ل ل و    ََ  َ َ   ِ   ِ اٟت  ج  و ال ع م   ْ  ُ                ً                        [، سواء كاف تطوع ا أـ نافلة، وأما الصبلة ٜٙٔ]البقرة:  {  َْ    َ ْ 
                          ُ                                                                فكذلك أقل أحوا٢تا الكراىة، ي كره للمرء أف ٮترج من الصبلة حىت لو كاف الداعي سنة، ولذلك يقولوف ُب 

، أنك ال تنصرؼ من صبلتك )إذا أقيمت الصبلة فبل صبلة إال ا١تكتوبة(قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
ِ ُ    و ال  تػ ب ط ل وا }اإلقامة ولكن استعجل لكي تدرؾ تكبَتة اإلحراـ؛ لقوؿ اهلل عز وجل:  حىت وإف ٝتعت  ُْ   َ  َ

ُ  ْ أ ع م ال ك م    َ  َ  ْ  .)ال ينصرؼ(، وألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: {َ 
، استدؿ أىل )حىت يسمع صوتًا أو ٬تد ر٭ًتا(ا١تسألة الرابعة: ُب قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

ً                                            ى أنو ي شًتط أف يكوف الصوت خارج ا من الدبر؛ ألنو ىو ا١تعتاد، وعلى ذلك فإف من العلم هبذه اٞتملة عل                       ُ      
                                        ُ                                              خرجت منو ريح من غَته أو صوت كأف يكوف من ق بل أو يكوف قد ا٧ترح فخرجت الريح فقط دوف أف ٮترج 

ً   العذرة فإنو ال يكوف ناقض ا.                        
   ً               ُ    كثَت ا من الناس قد ي بلى   ا١تسألة ا٠تامسة: وىي من أىم ا١تسائل اليت تتعلق هبذا الباب: أف

بالوسواس، وىذا الوسواس يأٌب بو الشيطاف ١تن كاف فيو صبلح وخَت، ولذلك قاؿ إبراىيم التيمي: إف 
فإف عجز عنو أتاه  -يشككو ُب اهلل وُب غَت ذلك–الشيطاف أوؿ ما يبدأ بابن آدـ يأتيو من باب الشبهات 

واس. ولذلك ُب ىذا اٟتديث جاء ُب بعض الروايات من باب الشهوات، فإف عجز عنو أتاه من باب الوس
)إنو من ، الشيطاف ىو الذي يأٌب بالوسواس ومثلو ُب ا١تستحاضة قاؿ: )إنو من الشيطاف(عند أىل السنن: 

                                                      ُ                           ، فالشيطاف ىو الذي يرغب أف يأٌب ا١ترء بالوسواس؛ ألنو إذا أ صيب ا١ترء بوسواس أفسد عليو الشيطاف(
                       ً                                 ُ                يد عليها من الطاعات شيئ ا وانشغل ُب يومو كلو، ومن أعظم ما ي فرح الشيطاف أف صبلتو وما استطاع أف يز 

                                                     ً                                     يصاب ا١ترء هبم، ولذلك جاء ُب اٟتديث الذي عند الًتمذي موقوف ا على ابن مسعود: إف للشيطاف بابن آدـ 
١ترء، ولذلك ا١ترء ١تة وللملك بابن آدـ ١تة، فأما ١تة الشيطاف فإنو ٮتوفو و٭تزنو. وىذا ىو ا٢تم الذي يصيب ا

     ُ                       ً                                              إذا أ صيب بوسواس كاف ذلك سبب ا إلصابتو هبم وغم وقرب الشيطاف منو ُب منازؿ كثَتة.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٚٛ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

من ا٢تجرة: أف الوسواس أوؿ ما يبدأ بالدين،  (ٜٜٛ)وقد ذكر بعض الفقهاء وىو زروؽ ا١تتوَب سنة 
ؿ: نعم خرجت مٍت ريح، قاؿ: أولو دين وآخره مرض. يدخل الشيطاف على ا١ترء ُب وسواسو بالدين، يقو 

، نعم كذا، نعم كذا. ٍب إف طرده فهو الفاّب، وإف ٓب يطرده عن نفسو فإنو يصبح مرض ا،  ً    نعم رأيت بوال                                                                           ً            
ولذلك فإف الواجب على ا١ترء من حيث يبدأ بو مثل ىذا الشك أو الوسواس ُب أوؿ أمره أف يصرؼ عن 

، وىو ُب الصبلة ٗتيل أو ُب الطواؼ ٗتيل إليو إليو( )ٮتيلنفسو، وانظر إٔب قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
، أي )ال ينصرؼ حىت يسمع صوتًا أو ٬تد ر٭ًتا(أنو قد خرجت منو الريح، فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

يشم رائحة فبل بد من الشم، فمهما أحس ا١ترء ُب بطنو من تقلصات أو غازات أو قولوف يتحرؾ فإنو ال 
ً       ي عترب ناقض ا للو  ً           ضوء سواء ُب الصبلة أو ُب غَتىا شامل لبلثنُت، ولذلك فإف اإلماـ أٛتد قياس ا على ىذه ُ                                                                       

                                                                                ً          ا١تسألة سئل عن رجل ٭تس ٓتروج البوؿ منو فماذا قاؿ لو؟ قاؿ: ال يلتفت. قاؿ: فإف وضع قطن ا على ٥ترج 
        ً      فيها بوال  فإنو  ولكنو شدد على نفسو فيشدد اهلل عز وجل عليو فإف رأى -منهي عنو-البوؿ؟ قاؿ: بدعة. 

ُ        حينئذ يعيد وضوئو. فاهلل عز وجل ىو الذي خفف عنا، ومن بو حدث دائم وٮترج من غَت إرادتو خ فف عنو                                                                                  
 ُب اٟتدث الدائم كالذي بو سلس وغَته.

 فا١تقصود: أف الواجب على من بو سلس بوؿ أمور ثبلث:
رء إذا قضى حاجتو فإنو ٯتكث ُب األمر األوؿ: أف يتبع السنة فيما يفعلو عند قضاء اٟتاجة، فإف ا١ت

          ً                                                                                ً مكانو قليبل  وال يطيل، القياـ بسرعة منهي عنو، واإلطالة ُب ا١تكث ٤تل قضاء البوؿ منهي عنو، ٯتكث قليبل  
حىت يظن أنو انقطع بولو ٍب يستنجي ٍب إذا استنجى نضح ثوبو كما جاء ُب حديث ابن عباس عند أيب 

 داود، ينضح أي يرش مبلبسو.
ً                            ا٘ب: أنو ينضح ثوبو ليطرد الشك عن نفسو وال يفتش أبد ا، بعض الناس كلما أحس ٓتروج األمر الث                                                

                                  ً                                           ً           البوؿ نظر ُب مبلبسو، فبل تفتش لست ملزم ا حىت وإف أحسست مع اٟتركة ٓتروج البوؿ لست ملزم ا بالنظر، 
حقيقة، ولكن            ً                                                                ال تفتش مطلق ا وانضح ثوبك؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم يعلم أف بعض الناس قد ٮترج

؛ ألنك إذا أحسست برطوبة قلت: رٔتا ىي من ا١تاء الذي نضحت ورٔتا ىو من البوؿ )انضح ثوبك(قاؿ: 
 الذي خرج ومع  ذلك عفي عنو.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٛٛ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

، أي ال تفتش، ال تقطع صبلة، ال )ال تلتفت(األمر الثالث: يقوؿ لك النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
        ً              تزد شيئ ا يزيد عن ذلك.

 *** المتن ***
ْـّ قَػْيِس بِْنِت ِمْحَصٍن اأَلَسِديَِّة  -ٕٚ ـَ إَلى َعْن ُأ )أَنػََّها أََتْت بِاْبٍن َلَها َصِغيٍر، َلْم يَْأُكِل الطََّعا

ِو، َرُسوِؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم فََأْجَلَسُو ِفي ِحْجرِِه، فَػَباَؿ َعَلى ثَػْوِبِو، َفَدَعا ِبَماٍء فَػَنَضَحُو َعَلى ثَػْوبِ 
 .َوَلْم يَػْغِسْلُو(
ْـّ اْلُمْؤِمِنيَن رضي اهلل عنها  -ٕٛ ، َوَعْن َعاِئَشَة ُأ )َأفَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم أُِتَي ِبَصِبيٍّ

 .)فَأَتْػبَػَعُو بَػْوَلُو، َوَلْم يَػْغِسْلُو(َوِلُمْسِلٍم:  فَػَباَؿ َعَلى ثَػْوِبِو، َفَدَعا ِبَماٍء، فَأَتْػبَػَعُو إيَّاُه(
 : الشرح ****** 

ُب مسألة ٧تاسة بوؿ  -رضي اهلل عنها–وحديث عائشة  -رضي اهلل عنها–ىذا حديث أـ قيس 
الغبلـ الصغَت، النيب صلى اهلل عليو وسلم فرؽ بُت الغبلـ الذي ٓب يأكل الطعاـ وبوؿ اٞتارية، فبُت أف بوؿ 

   ُ                              أف ي غسل بنجاستو النجاسة العادية،  اٞتارية وىي األنثى ومثلو سائر بوؿ الغبلـ إذا أكل الطعاـ فإنو ٬تب
                                                                     ُ                      وأما الغبلـ الذي ٓب يأكل الطعاـ فإف بولو ٧تس ولكن ٧تاسة البوؿ ٧تاسة ٥تففة في كتفى فيها بالنضح؛ ألف 

 .-رضي اهلل عنها–النيب صلى اهلل عليو وسلم نضح ثوبو ُب حديث أـ قيس وٓب يغسلو ُب عائشة 
 في ىذا الحديث مسائل:

: ا١تراد بالصيب -رٛتهم اهلل–ا١تسألة األؤب: ُب حد الصيب الذي ٓب يأكل الطعاـ، يقوؿ الفقهاء 
عل وجبة لو ْتيث يستغٍت بو عن بعض طعامو، ال العلقة من  ُ                                                   الذي ٓب يأكل الطعاـ أي أكل الطعاـ الذي ٬ت                                        

سوؿ حنك الصيب وىو صغَت                                             ً                       العسل أو العلقة من ما ُب حكمو فإنو ال يسمى أكبل  وإ٪تا مثل التحنيك، الر 
         ُ                       ُ                                                          أوؿ ما و لد، فالتحنيك والعلقة ال ي عد أكل طعاـ إال أف يكوف وجبة كاملة لو يستغٍت هبا عن الرضاعة.

ا فلو  ً       ا١تسألة الثانية: أنو قد خ فف ُب بوؿ الغبلـ ١تعٌت وىو أف الغبلـ ينتشر بولو ُب مكاف كبَت جد                                                          ُ                        
لناس يعرفوف ىذه اٟتفائظ، فكاف إذا باؿ الغبلـ انتشر ُب مكاف  قلنا بغسلو وخاصة ُب الزماف األوؿ ٓب يكن ا
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كبَت ٓتبلؼ اٞتارية فإف اٞتارية ٬تتمع بو٢تا ُب مكاف واحد، فللمشقة خفف اهلل عز وجل ُب ىذا الباب، 
ً                                                               فجعل بوؿ الغبلـ ي نضح نضح ا وال يلـز غسلو ٓتبلؼ بوؿ اٞتارية ومن كرب ُب السن من الصبياف فإنو ُب        ُ                

         ً                                                         يكوف ٣تموع ا ُب مكاف معُت فيجب غسلو، ىذه ىي ا١تسألة الثانية وىي العلة.الغالب 
 ا١تسألة الثالثة: كيف ينضح بوؿ الغبلـ؟ أو كيف ينضح ا١تذي؟ قالوا: النضح يكوف بأمور:

ً                    األمر األوؿ: أنو ٬تب فيو تعميم احملل، إذا ٓب ت عمم احملل ال يسمى نضح ا، ٬تب أف تعمم احملل                     ُ                                       
، لو عم ً   مت نصف احملل دوف نصفو اآلخر ال يسمى نضح ا.    ً       كامبل                                     

، و٨تن نقوؿ                                                                          ً           األمر الثا٘ب: أنو ال يلـز انفصاؿ ا١تاء عن احملل إذ انفصاؿ ا١تاء عن احملل يسمى غسبل 
نضح، وبناء على ذلك لو عندؾ ىذا الثوب أصابو ٧تاسة ٥تففة كبوؿ غبلـ ٓب يأكل الطعاـ ٣ترد أف تكب 

 ي.ا١تاء عليو فتغمر احملل يكف
األمر الثالث: أنو ال يلـز ذىاب عُت النجاسة، وعلى ذلك فإنو لو غمرتو ٍب بعد جفافو رأيت عُت 
ً                                                                           النجاسة باؽ، دائم ا ا١تخففة ُب أشياء سائلة ال يكوف ُب أشياء جامدة فبقي عُت النجاسة إذا كاف الثوب                  

يلـز ذىاب عينها ٓتبلؼ الغسل فإنو  أبيض ٍب غمرتو با١تاء فبقي أثر البوؿ أو ا١تذي نقوؿ: معفو عنو. إذف ال
 ٬تب ذىاب عينها.

                                                 َ                                 األمر الرابع: أنو ال ٬تب فيو الدلك وال العصر وكذلك الغ سل ال ٬تب فيو الدلك وال العصر إال ُب 
 حاؿ استمر ُب ٤تلها.

كم بطهارتو ولو ٓب ٬تف، فلو كنت تصلي ُب ثوب وباؿ عليو الصيب فنضحتو  ُ                                                               األمر ا٠تامس: أنو ٭ت                  
لنجاسة ذىبت مع ا١تتقاطر، النجاسة ستكوف انفصلت لكن عندما تغمره النجاسة باقية ٓب تنفصل ٔتاء، ا

                                      ً  فنقوؿ: ٬توز لك أف تصلي فيو وإف كاف رطب ا.
، وأربعة ليست ببلزمة، وتلخصيها كاآلٌب: ٬تب تعميمو، ال يلـز  إذف ىي ٜتسة أشياء: واحد الـز

ذىاب عينو، ال يلـز دلكو أو عصره. ىذه ٜتسة أمور إذا عرفتها انفصاؿ ا١تاء عنو، ال يلـز ٕتفيفو، ال يلـز 
 عرفت معٌت النضح معرفة تامة.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٜٓ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ا١تسألة الرابعة: ىل يقاؿ على بوؿ الغبلـ غَته أـ ال؟ مشهور ا١تذىب: نعم، أنو يقاس عليو، فقالوا: 
، فإنو إذا                                   ُ                                   ً   إف قيء الغبلـ الذي ٓب يأكل الطعاـ ي نضح، والقيء ىو الذي ٮترج من الفم، طبع ا               ً            ما ٓب يكن قليبل 

        ً                                                                                  كاف قليبل  من الصغَت والكبَت فهو طاىر وىو القلس ا٠تفيف الذي ٓب ٯتؤل الفم وىذا معفو عنو، الكبلـ على 
القيء الكثَت، ا١تذىب يبنوف على أنو ٧تس استثنوا قيء الغبلـ الذي ٓب يأكل الطعاـ فقط، قالوا: إنو ٧تس 

                                             ً              لعلم وىو اختيار الشيخ تقي الدين: أف القيء مطلق ا طاىر سواء  لكن ٧تاستو ٥تففة. وذىب بعض أىل ا
ً                         كاف من كبَت أـ من صغَت أنثى أو ذكر، وىذا ىو األقرب دليبل  أف القيء دائم ا طاىر، وال يلـز من وجوب               ً                                                    

ً   الوضوء كونو ٧تس ا.               
 *** المتن ***

يّّ، فَػَباَؿ ِفي طَائَِفِة اْلَمْسِجِد، )َجاَء َأْعَرابِ قَاَؿ:  -رضي اهلل عنو-َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  -ٜٕ
فَػَزَجَرُه النَّاُس، فَػنَػَهاُىُم النَِّبيُّ صلى اهلل عليو وسلم فَػَلمَّا َقَضى بَػْوَلُو َأَمَر النَِّبيُّ صلى اهلل عليو وسلم 

 .ِبَذنُوٍب ِمْن َماٍء، فَأُْىرِيَق َعَلْيِو(
 : *** الشرح ***

 مفردات الحديث:
 أي ُب جزء منو وطرؼ منو. :(ِفي طَائَِفِة اْلَمْسِجدِ فَػَباَؿ ) قولو:
 منعوه وزبروه عن البوؿ ُب مسجد النيب صلى اهلل عليو وسلم. :(فَػَزَجَرُه النَّاسُ ) قولو:
                                  ً       ١تاذا هناىم؟ ليس ألف البوؿ جائز ال مطلق ا ليس  :(فَػنَػَهاُىُم النَِّبيُّ صلى اهلل عليو وسلم) قولو:

 باب:بصحيح، وإ٪تا هناىم ألس
                  ُ                                                               السبب األوؿ: لكي ال ي ضر ىذا األعرايب، فإنو قد جاء النهي عن قطع البوؿ؛ ألف فيو ضرر على 

 اإلنساف أف يقطع بولو، ىذا من جهة.
                                                            ُ                             السبب الثا٘ب: لكي ال ينتشر البوؿ، فإف ا١ترء إذا باؿ ُب طائفة ٍب م نع رٔتا قاـ فانتشرت النجاسة ُب 

مل الضرر  ُ          ٤تل أكرب، ولذلك رٔتا ٖت  األقل ١تصلحة الضرر األكرب، ىنا البوؿ ُب ٤تل واحد ُب ا١تسجد الذي                   



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٔ
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باؿ فيو ونعرفو ونستطيع تطهَته ولكن إذا قاـ ذاؾ األعرايب رٔتا انتشر البوؿ مع قيامو ُب أكثر من مكاف ُب 
 ا١تسجد.

                  ً                                                             السبب الثالث: تأليف ا لقلب ىذا الرجل، ولذلك جاء ُب بعض األحاديث أف ىذا األعرايب جاء 
ً        للنيب صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ: اللهم اغفر ٕب وحملمد. فاإلنساف دائم ا يكوف لين ا، صبور ا، حليم ا، ومن        ً       ً           ً                                                           

ٟتلم كما أنو صعب وىو                                                         ُ        أصعب األخبلؽ اٟتلم، لذا كاف سيد األخبلؽ، ومن العجيب أف ىذا ا٠ت لق وىو ا
سيد األخبلؽ من حيث أف كل األخبلؽ تأٌب بعده، الكـر ما يكوف إال من حليم ُب الغالب، اٞتود، وعدـ 
الغضب، إٔب غَت ذلك من أمور تكوف من اٟتليم، ومع ذلك بُت النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب اٟتديث 

ُ                 ف تكتسب اٟتلم فبل تقوؿ: أنا خ لقت أغضب بسرعة، ، باإلمكاف أ)إ٪تا اٟتلم بالتحلم(الذي رواه الطربا٘ب:                            
)إ٪تا اٟتلم بالتحلم وإ٪تا العلم أو خلقت دمي حار. ىذا ليس بصحيح، النيب صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ: 

ً                 ، فأجل ما اكتسب بو اٟتلم أف يتحلم ا١ترء بالتطبع، من الناس من خ لق حليم ا، رئيس وفد عبد بالتعلم(        ُ                                                            
)إف فيك خصلتاف ٭تبهما اهلل ورسولو: اٟتلم، صلى اهلل عليو وسلم قاؿ لو النيب: القيس ١تا جاء النيب 

، فقاؿ: اٟتمد هلل )إف ىاتُت ا٠تصلتُت فطرؾ اهلل عليهما(، ٍب قاؿ لو النيب صلى اهلل عليو وسلم: واألناة(
         ُ      ن أشهر اٟت لماء:                                              ُ                              الذي فطر٘ب على ما ٭تبو اهلل ورسولو. فمن الناس من ف طر على اٟتلم ومنهم من تطبع، وم

؟ قاؿ: من خإب عاصم فإنو كاف حليم ا. فدؿ على أف  ً               األحنف بن قيس، فلما قيل لو تعلمت اٟتلم م ن  م ن                                  ْ  َ  ْ  ِ                                     
ا١ترء إذا جالس اٟتلماء وٝتع بأخبارىم وقصصهم ٍب بعد ذلك عرؼ الفضل عن النيب صلى اهلل عليو وسلم 

ً          وعن عقبلء الناس ُب اٟتلم فإنو يكوف حليم ا، والنيب                            ُ                 صلى اهلل عليو وسلم ىو سيد اٟت لماء وال شك، وىذا                                    
 من حلمو عليو الصبلة والسبلـ.

الذنوب  :(ِمْن َماٍء، فَأُْىرِيَق َعَلْيوِ  فَػَلمَّا َقَضى بَػْوَلُو َأَمَر النَِّبيُّ صلى اهلل عليو وسلم ِبَذنُوبٍ ) قولو:
 ىو الدلو الكبَت، ٍب أىراقو النيب صلى اهلل عليو وسلم على ىذا البوؿ.

 في ىذا الحديث مسائل:
 ا١تسألة األؤب: أف البوؿ ٧تس و٬تب غسلو، وىذا واضح.
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َ                                                                     ا١تسألة الثانية: أنو ي ط هر البوؿ إذا كاف على األرض با١تكاثرة، بأف يكاثر البوؿ حىت تذىب أجزاؤه،   ُ                    
         ً                                           كانت بوال  أـ غَته إذا كانت على األرض فإهنا تذىب بوسائل:  والنجاسة سواء

                                                   ُ                               الوسيلة األؤب: تذىب با١تكاثرة مثل ىذا اٟتديث با١تكاثرة ي صب عليها ماء حىت تذىب أجزاؤىا، 
 أين ذىبت؟ اهلل أعلم، تكاثرت با١تاء يعٍت امتزج البوؿ با١تاء.

االستحالة، الكبلب كانت ترد مسجد الوسيلة الثانية: تذىب النجاسة عن األرض بالتشميس و 
                                                ُ                       ُ                النيب صلى اهلل عيو وسلم وتذىب فرٔتا وقع بعض بو٢تا وٓب ت غسل؛ ألف الشمس تأتيها فت ذىب عينها؛ ألهنا 

 نقطة أو شيء يسَت، إذف التشميس واالستحالة يذىب البوؿ.
ًتاب ووضعتو فوقها الوسيلة الثالثة: قالوا: بتغطيتها، فلو وقعت ٧تاسة على تراب ٍب أتيت ببعض ال

وصليت عليو نقوؿ: ٬توز تغطيها. عندؾ بوؿ على األرض أتيت فوقها بسجادة، فرشت السجادة على البوؿ 
 ىل أصلي عليها؟ نعم، ذىبت النجاسة اآلف فيجوز لك أف تصلي على األعلى.

 الوسيلة الرابعة: تذىب النجاسة على الصحيح با١تسح فقط إذا ذىب عينها إذا كانت األرض
                                                                    ُ                صقيلة، لو كانت األرض رخاـ أو سراميك فإنو ٔتجرد ا١تسح ٔتنديل فيو بلل يسَت ي ذىب عُت النجاسة 

 يذىبها وال يلـز الغسل.
وقبل أف انتقل، ذكرت ُب أوؿ الباب أف الشيخ ذكر ُب ىذا الباب: تعديد النجاسات، وذكر كيفية 

 إزالة ىذه النجاسات، وذكر نواقض الوضوء.
 من النجاسات ىنا؟. ما الذي ذكره س:
 ا١تذي، والبوؿ، وبوؿ الغبلـ، و٨تن قسنا عليو فذكرنا الودي، وذكرنا القيء. جػ:
 ذكر كيفية إزالة النجاسات، فذكر صفتُت من صفات إزالة النجاسات فما ىي؟. :ٕس
النضح ُب ا١تذي، وُب بوؿ الصيب، وبوؿ األعرايب ٬تب فيو الغسل إال إذا كانت أرض فلها  جػ:

 ية.خصوص
 األمر الثالث الذي ذكره ا١تصنف ماذا؟. :ٖس
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نواقض الوضوء، ىنا ذكر من نواقض الوضوء ثبلثة أشياء: الريح، والبوؿ، وا١تذي. ىذه ثبلثة  جػ:
               ً                                                                          أشياء ذكرىا، طبع ا ىي ٙتانية ولكن ذكر بعضها، ولذلك نعرؼ الفرؽ بُت كتب الفقو وكتب اٟتديث: أف  

اف واحد، وكتب اٟتديث تذكر لك اٟتديث وتستنبط منو مسائل من كتب الفقو ٕتمع لك ا١تسائل ُب مك
أبواب متعددة وإف كانت ُب كتاب واحد، ولذلك ال غٌت لقارئ الفقو عن كتب اٟتديث، وال غٌت لطالب 

ُ                                          الفقو عن كتب الفقو وإف حفظ ك تب اٟتديث فبل بد من التكامل بُت ىذين العلمُت.                             
  *** المتن ***

قَاَؿ: َسِمْعُت َرُسوَؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم يَػُقوُؿ:  -رضي اهلل عنو-يْػَرَة َعْن أَِبي ُىرَ  - ٖٓ
 .)اْلِفْطَرُة َخْمٌس: اْلِخَتاُف، َواالْسِتْحَداُد، َوَقصُّ الشَّاِرِب، َوتَػْقِليُم اأَلْظَفاِر، َونَػْتُف اإِلِبِط(

 : *** الشرح ***
الفقهاء أهنم يذكروف أحكاـ الفطرة ُب أبواب ذكر ا١تصنف حديث ٜتس من الفطرة، وجرت عادة 

الطهارة إما ُب اآلنية أو عقب اآلنية، وإما أف يذكروىا ُب إزالة النجاسات، وإما أف يذكروىا بعد الوضوء؛ 
ألهنا من سنن الفطرة ُب العشر اليت جاءت: غسل الرباجم وىو ما بُت األصابع، واإلبط األماكن اليت 

ُ                                     لك يذكروهنا ْتسب ا١تناسبة، فهنا ذ كرت مع النجاسات لوجود ا٠تتاف؛ ألنو من يصعب الوصوؿ إليها، فلذ                              
 ٓب ٮتتنت فإنو يبقى شيء من النجاسة ُب قلفتو.

 مفردات الحديث:
، وجاء ُب رواية أخرى ُب صحيح )ٜتس من الفطرة(وُب الرواية األخرى:  :(اْلِفْطَرُة َخْمسٌ ) قولو:

 إعفاء اللحية، والسواؾ، وغسل الرباجم، وغَت ذلك. ، وذكر منها:)عشر من الفطرة(مسلم: 
ً            أو٢تا ا٠تتاف، وا٠تتاف يكوف للرجل يسمى ختان ا وللمرأة تسمى خفاض ا وىو واجب  :(اْلِخَتافُ ) قولو:                   ً                                       

                                           ً                                                 على الرجاؿ ُب قوؿ ٚتاىَت أىل العلم، ويكوف واجب ا عند البلوغ؛ ألنو وقت التكليف، وأفضل أوقات ا٠تتاف 
د، لكن عند اشتداد العود يعٍت عندما يكوف الصيب ابن سبع سنُت، و٬توز قبل ذلك، ٬توز من حُت يول

 الفقهاء يقولوف: األفضل حينما يشتد عوده.
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، واستفاد بعض )إهنا مكرمة ٢تا(وأما ختاف ا١ترأة فقد جاء عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ: 
، على أهنا سنة وليست واجبة وىذا ىو مشهور )إهنا مكرمة(أىل العلم من قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

كم ُب استحبابو وال مذىب اٟتنابلة، ولكن م ُ                  شاٮتنا يقولوف: إف ختاف ا١ترأة إ٪تا ىو من باب العادات فبل ٭ت                                                       
 .-عليهم رٛتة اهلل–بوجوبو وإ٪تا باإلباحة. وىذا الذي عليو مشاٮتنا 

وىذا األمر الثا٘ب من سنن الفطرة، وا١تراد باالستحداد: حلق أسفل البطن  :(َواالْسِتْحَدادُ ) قولو:
فل البطن دوف السرة باٟتديدة أي با١توسى أو ا١توس، فاالستحداد با١توسى سنة عن الشعر الذي يكوف أس

ّ                                     النيب صلى اهلل عليو وسلم وعد ىا من سنن الفطرة، وقد ذكر ابن القيم  : أف داللة االقًتاف تكوف -رٛتو اهلل–                        
ً                                                       حجة إذا كاف السياؽ واحد ا مثل ىذا اٟتديث، فإذا وجب ا٠تتاف وجب أف يكوف ما بعده وا   ً           جب ا، وىذا ىو                       

أف كل ىذه األمور ا٠تمسة واجبة ويستدؿ  -رٛتو اهلل–الصحيح وىو الذي كاف يفيت بو الشيخ ابن باز 
                      ّ                                     ً     ُب صحيح مسلم أنو قاؿ: وق ت لنا النيب صلى اهلل عليو وسلم أربعُت يوم ا ُب  -رضي اهلل عنو–ْتديث أنس 

  ً                                    يوم ا دوف استحداد، بل ٬تب عليو أف يستحد ىذه األمور. فدؿ على أنو ٭تـر على ا١ترء أف ٯتكث أربعُت 
                                                   ً                                     وأف يقص شاربو وأف يقلم أظفاره ولو مرة ُب كل أربعُت يوم ا ١تا ثبت ُب صحيح مسلم عن أنس بن مالك 

وقت لنا ُب قص الشارب، وتقليم األظفار، ونتف اإلبط، وحلق العانة، أف ال نًتؾ أكثر من أربعُت أنو قاؿ: 
 . فدؿ على الوجوب.ليلة

وىذا ىو األمر الثالث، والشارب ىو الشعر الذي ينبت ُب الرجل فوؽ  :(َوَقصُّ الشَّاِربِ ) قولو:
               ً                                                                           الشفو يسمى شارب ا وقصو من سنن ا١ترسلُت، وإطالتو فيو مشاهبة للمشركُت واجملوس فإنو قد ثبت ُب الصحيح 

 عليو وسلم وكانوا قد أنو ١تا جاء بعض اجملوس النيب صلى اهلل -رضي اهلل عنهما–من حديث ابن عمر 
، فدؿ ذلك على أف )خالفوا اجملوس، أعفوا اللحى، وأحفوا الشوارب(حلقوا ٟتاىم وأطالوا شوارهبم قاؿ: 

 قص الشارب سنة، بل ىو واجب كما قرره ابن القيم، وىنا مسألتاف تتعلق بقص الشارب:
ا١توسى ىو –س حلقو با١توسى ا١تسألة األؤب: أف السنة ُب الشارب أخذه با١تقراض وىو ا١تقص ولي

، وموافقة أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم أؤب، )وقص الشارب(؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: -ا١توس
، ولكن ليس  -رٛتو اهلل–                                          ُ      ُ                      ومن أىل العلم من شدد فقاؿ: إف حلقو با١توس م ثلة. ون قل ذلك عن اإلماـ مالك 
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نقوؿ: إف األفضل أخذه با١تقص دوف ا١توس؛ ١توافقة النيب صلى  كذلك؛ ألنو ورد عن بعض الصحابة، ولكن
اهلل عليو وسلم ومثلو نقوؿ ُب االستحداد: فإف األفضل ُب االستحداد أف يكوف با١توس وأال يكوف با١تقراض. 

 نص عليو اإلماـ أٛتد وغَته.
يكوف على طرُب  ا١تسألة الثانية: أف السبالتُت ملحقتاف بالشارب، والسبالتاف ٫تا الشعر الذي

: قصوا -ُب بعض الروايات–الشفو، وىذا ىو مشهور مذىب اإلماـ أٛتد، ويدؿ على ذلك أنو قاؿ 
الشوارب والسبالتُت. فدؿ ذلك على أف السبالتُت ملحقتاف بالشارب، فالسنة فيهما القص، ومن أىل العلم 

 فيو نظر؛ للحديث الذي سبق ذكره. من رأى أهنما ملحقتاف باللحية، فالسنة فيهما اإلعفاء، وىذا القوؿ
والنيب صلى اهلل عليو وسلم ُب قصو لشاربو كاف يقص شاربو حىت يظهر بياض شفتو، الذي يكوف 

 أعلى من الشارب، فهذا ىو حده الذي أمر بو النيب صلى اهلل عليو وسلم أو فعلو.
وىذا ىو األمر الرابع، واألظفار ىنا تشمل أظفار اليدين وأظفار القدمُت،  :(َوتَػْقِليُم اأَلْظَفارِ ) قولو:

                                                              ً                        وتقليمها واجب، وسبق معنا ُب حديث أنس أنو ٭تـر تأخَتىا عن أربعُت يوم ا، وقد جاء من حديث ابن 
     ُ                               ً  كاف ي قلم أظافره ُب كل ٚتعتُت. يعٍت أسبوع ا  -رضي اهلل عنو–عمر عند البخاري ُب األدب ا١تفرد: أنو 

أف يكوف التقليم ُب يـو اٞتمعة؛ ألنو كماؿ النظافة  -من الصحابة–خلف أسبوع، وبعضهم كاف يستحب 
، ومنهم من استحب يـو األربعاء، وال نص ُب ذلك صريح وإ٪تا ىي آثار منقولة عن  والتطهر ُب ىذا اليـو

 . -رضواف اهلل عليهم–بعض السلف 
، فإف ا١ترء إذا كانت أظفاره طويلة فإنو يدخل ٖتت وتقليم األظافر فيو من الطهارة الشيء البُت

                                ً باشر ٧تاسة بيده، لنقل: استجمر مثبل   امرأ                      ُ                                 األظفار من النجاسات ما ي ستقذر ولكنو معفو عنو، ٔتعٌت لو أف 
                                                                  ُ          أو استنجى، فجاء ٖتت أظافره ٧تاسة، فنقوؿ: معفو عنها؛ ألهنا ٧تاسة قليلة ي عفى عنها.

 نجاسات نكتة فقهية مهمة:وذكر ىذا الحديث في باب ال
        ُ                                  ُ                            ُ            وىو أنو ي عفى عن يسَت النجاسة، أي ٧تاسة يسَتة ي عفى عنها، والفقهاء يقولوف: ي عفى عن يسَت 
                           ُ                              ُ                             النجاسة إال البوؿ والغائط ال ي عفى عنهما. والصحيح أف حىت ىذه ي عفى عنها كما جاء ُب حديث ابن 

، حينما ٮترج بعد قضائو اٟتاجة؛ ألنو رٔتا جو()ينضح مبلبسو وفر أنو ١تا قاؿ:  -رضي اهلل عنهما–عباس 
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                                                  ُ                                        ٮترج شيء يسَت فيعفى عنو، ولكن فقهاء اٟتنابلة يقولوف: ي عفى عن يسَت النجاسة إال البوؿ والغائط فبل 
 ُ               ي عفى عن يسَت٫تا. 

ً        ومن العفو عن يسَت النجاسة العفو عن قليل الدـ، فإف الدـ القليل معفو عنو ليس ٧تس ا وليس                                                                             
ً      ً ناقض ا أيض   ُ     ما اٟتد بُت القليل والكثَت؟ قاؿ: ما ف ح ش ُب  -رضي اهلل عنهما–ا، ولذلك ١تا سئل ابن عباس      َ                                 

                   ُ                                                                       نفسك. وبعض الفقهاء ي قدر القليل بالشرب، وىذا ليس كذلك، ومنهم من يقدره بالدرىم البغلي، وليس  
                    ُ                  كذلك وإ٪تا العربة بالع رؼ، ُب عرؼ النفوس.

لنجاسات وليست دوف اآلنية ىو قضية العفو عن النجاسة إذف وجو عبلقة ىذا الباب وإدخالو با
 اليسَتة.

                              ً  ، ونتف اإلبط سنة؛ ألنو فيو إذىاب ا )ونتف اآلباط(وُب بعض الروايات:  :َونَػْتُف اإِلِبِط() قولو:
للننت والعطن، والنيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يأمر ا١ترء بالتطيب وإزالة األذى عن اٞتسد، ومن إزالة األذى 

 ف اإلبط، ىذا ىو األمر األوؿ. نت
                                   ً                                                         األمر الثا٘ب: أف األفضل فيو أف يكوف نتف ا بإزالة الشعر من أصلو، قاؿ أىل العلم: ألف ا١ترء إذا أزاؿ 
                    ُ                                                                          الشعر من أصلو فإنو ي بطء ٪توه من جهة، يتأخر النمو والنبت مرة أخرى، ومن جهة أخرى أنو إذا نبت مرة 

   ً      ً                        وي ا ثخين ا لكي ال ٮترج العرؽ الكثَت.                   ً           ثانية فإنو ينبت ضعيف ا ال ينبت ق
                                                    ُ                            األمر الثالث: أف بعض ا١تعاصرين ذكر أف النتف هبذه ا٢تيئة ت ضعف بصيبلت الشعر فرٔتا أضعفت 

 العرؽ الذي ٮترج منو فأذىبت الننت وأماكن ٕتمع البكتَتيا اليت تسبب الرائحة.
والسنة فيو: النتف، فمن ٓب يستطع النتف كاإلماـ الشافعي، فإف الشافعي كاف يستصعب النتف 
ً   جد ا ويقوؿ: إ٘ب ال أٖتمل ىذا األٓب. فإنو ٬توز لو أف يأتيو با١توسى فيجعلو با١توس فيحلقو، و٬توز لو أيض ا                                                                                          ً  

عل على ىيئة                                              ُ                     بالنورة والنورة ىو نوع من ا١تواد ا١تعروفة اليت ت باع عند العطارين وغَت  ُ             ىا ت باع عند الصيدليات ٕت                    ُ    
عل على الشعر فيزيلو، وقد جاء عند أيب عروبة ُب كتاب  ُ                                                  ا١تعجوف ٍب ٬ت  : أف أوؿ من تنور سليماف )األوائل(         

 اين داود عليهما السبلـ. واهلل أعلم بذلك.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ور ا١تذىب أف األمر الرابع: أف داللة االقًتاف كما قاؿ ابن القيم: أهنا كلها واجبة وإف كاف مشه
الواجب من ىذه األمور ا٠تمسة إ٪تا ىو ا٠تتاف فقط والباقي سنة، واألقرب لظواىر النصوص وداللة االقًتاف 

 اليت سبقت أهنا كلها واجبة.
 سؤاؿ ورد للشيخ:

 بالنسبة ٟتد الصيب إٔب أي أمر؟. س:
يأكل الطعاـ لشهوة  ىم يقولوف: العربة ُب الصيب الذي ٓب يأكل الطعاـ قالوا: ىو الذي ٓب جػ:

ْتيث يستكفي بالطعاـ عن الرضاعة أو بعضها. وبناء على ذلك فإنو ٮتتلف من صيب آلخر ولكن غالب 
الصبياف يعٍت نقوؿ: ُب الشهر السادس، السابع يبدؤوف بأكل الطعاـ، لكن لو قاؿ امرئ: اآلف اٟتكمة اليت 

رية أف بوؿ الغبلـ ينتشر وبوؿ اٞتارية ال ينتشر، ذكرهتا عن بعض الفقهاء ُب سبب نضح بوؿ الغبلـ دوف اٞتا
عل لؤلطفاؿ فنقوؿ: إف العلة قد انتفت، فهل يكوف   ُ                                               اآلف وكل الناس أو أغلبهم يستعمل ىذه اٟتفائظ اليت ٕت                                                
                             ُ                ً     ً                                   كذلك؟ نقوؿ: ال، ىذه ليست علة ي ناط اٟتكم هبا وجود ا وعدم ا وإ٪تا ىي حكمة ومصلحة، وا١تصلحة قد 

كم إ٪تا يناط بالعلة، وقد يوجد عند وجود اٟتكمة وقد يوجد مع ٗتلفها، فلذلك تتخلف عن اٟتكم واٟت
 حىت مع وجود ىذه الوسائل اٟتديثة فإف اٟتكم باؽ إٔب قياـ الساعة.

  



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٜٛ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 ٘الشريط: 
  *** المتن ***

 .باُب الجنابةِ 
 : *** الشرح ***

 مفردات الحديث:
ذكر باب اٞتنابة، وُب ىذا الباب ذكر الشيخ  ُب -رٛتو اهلل–بدأ الشيخ  :(باُب الجنابةِ ) قولو:

 أحاديث ٖتوي ثبلثة أمور:
                              ُ     األمر األوؿ: ذكر فيها موجبات الغ سل. 

                       ُ     األمر الثا٘ب: ذكر صفة الغ سل. 
نع منها اٞت نب.  ُ           ُ    األمر الثالث: ذكر بعض األحكاـ اليت ٯت                                   

ُ    البعيد، فيقاؿ: فبلف ج نب واٞتنابة يقولوف: إهنا من ألفاظ األضداد فتطلق على القريب وتطلق على                     
ً      سواء كاف قريب ا أـ كاف بعيد ا، وأ ٌب هبا ىنا ٔتعٌت أف من اتصف بأحد موجبات الغ سل فإنو يكوف بعيد ا عن                   ُ                                       ُ     ً             ً             

                           ُ                                                الطهارة ألعضائو، وموجبات الغ سل متعددة أ٫تها ثبلثة سنتكلم عن ىذه الثبلثة ْتسبها:
 يأٌب.                   ً                            أحدىا: خروج ا١تاء دفق ا، وتكلمنا عن بعض أحكامو وس

 األمر الثا٘ب: اٞتماع.
 األمر الثالث: خروج دـ اٟتيض من ا١ترأة وُب حكمو النفاس.

  *** المتن ***
)َأفَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم لَِقَيُو في بْعِض طُُرِؽ  -رضي اهلل عنو-عْن أَبي ُىَريْػَرَة  -ٖٔ

َفَذَىْبُت فَاْغَتَسْلُت ثُمَّ ِجْئُت، فَقاَؿ: أَْيَن ُكْنَت يا أَبا ُىَريْػَرَة؟ المديَنِة وىو ُجُنٌب، قاَؿ: فَاْنَخَنْسُت ِمْنُو، 
 .َفَكرِْىُت َأْف ُأجاِلَسَك على َغْيِر َطهارٍَة، فَػَقاَؿ: ُسْبحاَف اهلِل، ِإفَّ الُمْؤِمَن ال يَػْنُجُس( قَاَؿ: ُكْنُت ُجنَُباً 

 : *** الشرح ***



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٜ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 مفردات الحديث:
إف النيب صلى اهلل عليو وسلم لقيو  :: قوؿ أبي ىريرة(ِبيَّ صلى اهلل عليو وسلم َلِقَيوُ َأفَّ النَّ ) قولو:

قاؿ: لقيٍت النيب صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنو–أي قابلو، وقد جاء ُب رواية ُب البخاري: أف أبا ىريرة 
مبينة ١تعٌت ا١تبلقاة وأهنا                         ً                                               وسلم فأخذ بيدي، فمشيا مع ا، قاؿ: فجلس، فجلست ّتانبو ٍب قمت. فهذه الرواية 

 كانت مبلقاة ومصافحة و٣تالسة.
ً                    اال٩تناس ىو االختباء ولذلك ٝتي الشيطاف خناس ا؛ ألنو يأٌب على وجو  :(فَاْنَخَنْسُت ِمْنوُ ) قولو:                                       

١تا رأى أف النيب صلى اهلل علو وسلم قد انشغل عنو قاـ من  -رضي اهلل عنو–ا٠تفاء وٮتتبئ، فأبو ىريرة 
  صلى اهلل عليو وسلم لكي يغتسل.٣تلس النيب

 أي ذىبت إٔب دار و٤تلي. :(َفَذَىْبُت فَاْغَتَسْلتُ ) قولو:
فَاْغَتَسْلُت ثُمَّ ِجْئُت، فَقاَؿ: أَْيَن ُكْنَت يا أَبا ُىَريْػَرَة؟ قَاَؿ: ُكْنُت ُجنَُبًا َفَكرِْىُت َأْف ) قولو:

صلى اهلل عليو وسلم فيها من األدب الشيء الكثَت، فإف أبا ىذه اٞتملة اليت قا٢تا أبو ىريرة للنيب  :(ُأجاِلَسكَ 
كره أف ٬تالس النيب صلى اهلل عليو وسلم وىو على غَت طهارة، وىذا من كماؿ   -رضي اهلل عنو–ىريرة 

                                         ُ                                              ً  األدب ُب اجملالسة، والنيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب ي نكر عليو ذلك وإ٪تا النيب صلى اهلل عليو وسلم بُت شيئ ا 
ُ   ً                   ً                و حكم ٧تاسة ا١تؤمن وىو أمر آخر غَت قضية كونو كاف ج نب ا؛ ألنو قاؿ: كنت جنب ا. وٓب ينكر عليو آخر وى                                               

                                                        ُ                                       فعل ذلك، ولذلك فإف أىل العلم استفادوا من ىذه اٞتملة: أنو ي ستحب للمرء إذا أراد أف يقرأ حديث النيب 
َ  ِّ                ً                صلى اهلل عليو وسلم أو أف ي د ر سو أف يكوف متطهر ا، وقد كاف اإلماـ مالك وغَته من أىل اٟتديث إذا أراد                         ُ 

أف ٭تدث ْتديث ا١تصطفى صلى اهلل عليو وسلم تطهر ولبس أحسن ثيابو وجلس ُب أحسن ٣تالسو، وىذا 
من تعظيم السنة، وال شك أف تعظيم الشعائر من تقوى القلوب، فمن عظم بعض الظواىر دؿ على تعظيم 

ُ                                                  ت شًتط الطهارة لقراءة اٟتديث وال للتحديث بو، ولكن ىذا  ذلك ُب قلبو، نعم أىل العلم متفقوف على أنو ال
 من كماؿ األدب وحسن السمت وتعظيم االحًتاـ ٟتديث ا١تصطفى صلى اهلل عليو وسلم.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٓٓٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

جاء ُب بعض اآلثار عن النيب صلى اهلل عليو  :(فَػَقاَؿ: ُسْبحاَف اهلِل، ِإفَّ الُمْؤِمَن ال يَػْنُجسُ ) قولو:
   ّ                                                            ب سب ح، كما روى ذلك البخاري ُب األدب ا١تفرد، فكاف النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو كاف إذا استعج

، وقوؿ النيب صلى )سبحاف اهلل(                                                  ّ         وسلم إذا استعجب من خرب أو استعجب من فعل أو ٨تو ذلك سب ح فقاؿ: 
ا                                                         ً ، ىذه اٞتملة ىي ٤تل الشاىد، وقد استنبط منها الفقهاء أحكام  (يَػْنُجس)إف ا١تؤمن ال اهلل عليو وسلم: 

ً                       كثَتة جد ا متعلقة بباب الطهارة:        
ُ         ا١تسألة األؤب: أهنم استدلوا هبذه اٞتملة على أف أعضاء اٞت نب ليست ٧تسة ٧تاسة ح كمية وال                   ُ                                                  

)إف ا١تؤمن ال ٧تاسة عينية إال أف يبلمسها شيء من النجاسات؛ ألف قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
ُ  يػ ن ج س، معٌت ال (يَػْنُجس ُ  يػ ن ج سأي ال    َْ  عُت أعضائو، ليست عُت أعضائو ٧تسة وإ٪تا ىي طاىرة، نعم عليو    َْ 

ُ   ً                                    اٟتدث األكرب ولكنها ليست بنجسة، وبناء على ذلك فلو أف ج نب ا وضع يده ُب ماء فإف وضع اليد ُب ا١تاء                                                    
ً      ً   ال ٬تعل ا١تاء ٧تس ا مطلق ا.              

ً                                                     وبناء على ذلك أيض ا: استدؿ الفقهاء ٔتسألة مهمة: وىو أف فضل طهور اٞتنب لي ً         س ٧تس ا بل وال                     
         ً           ً                                                                    يكوف طاىر ا يبقى طهور ا، فإف اٞتنب إذا اغتسل ُب ماء وكاف فضل ىذا ا١تاء باؽ معو فإنو يبقى على 

، ىذه ىي ا١تسألة األؤب وىي: أف (يَػْنُجس)إف ا١تؤمن ال طهارتو؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
 أعضاء اٞتنب تكوف طاىرة.

                     ً                ً             ً            دليل على أف اآلدمي مطلق ا سواء كاف مؤمن ا أـ كاف كافر ا، سواء كاف ا١تسألة الثانية: ىذا اٟتديث 
أف  -رضي اهلل عنهما–  ً            ً                                                        حي ا أـ كاف ميت ا فإنو طاىر، وقد جاء ُب رواية عند اٟتاكم من حديث ابن عباس 

لم: ، وقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسحًيا وال ميًتا( يَػْنُجس)إف ا١تؤمن ال النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
، يقولوف: ال مفهـو لو؛ ألف ىذا الوصف وصف طردي ال أثر لو، بدليل أف ا١تؤمن وغَت ا١تؤمن ُب )ا١تؤمن(

                                       ً                                                     الدنيا حكمهما واحد، فا١ترء إذا صافح كافر ا ال نقوؿ: إف الكافر ٧تس فيجب غسل يده باتفاؽ أىل العلم 
ً                                  خبلف ا ١تن فهم فهم ا بعيد ا من بعض الظاىرية. إذف فقوؿ النيب        ً ؛ ألنو خاطب )ا١تؤمن(صلى اهلل عليو وسلم:    ً           

 امرأ، فدؿ ذلك على أف كل اآلدميُت طاىروف، وعلى ذلك فلو أف -رضي اهلل عنو–    ً                مؤمن ا وىو أبو ىريرة 
                            ُ                                                                  مات أو سقط ُب بئر ومات فيو ٍب أ خرج ىذا الرجل من البئر وٓب يؤثر سقوطو ُب البئر يعٍت ٓب تأت فيو رائحة 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٔٓٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ً         لبئر طاىرة؛ ألف اآلدمي سواء كاف مؤمن ا أـ كافر ا يكوف طاىر ا ال يكوف ٧تس ا، وىذا العفن فإننا نقوؿ: إف ا           ً           ً         ً                                  
                                       ً        ً                                        ىو الصحيح من قوؿ أىل العلم: أف اآلدمي حي ا أو ميت ا طاىر؛ للحديث الذي ذكرت، وبناء على ذلك 

ة ُب ا١تقربة إ٪تا يتبُت لنا خطأ بعض الفقهاء حينما قالوا: إف النيب صلى اهلل عليو وسلم حينما هنى عن الصبل
هنى ألجل النجاسة. نقوؿ: غَت صحيح؛ ألف األموات الذين ُب ا١تقربة طاىروف ليسوا بنجس ٓتبلؼ الدـ 
ا٠تارج ىو النجس وسنتكلم عنو بعد قليل، وعلى ذلك فإف النهي الذي جاء عن النيب صلى اهلل عليو وسلم 

ا لذريعة الشرؾ ال لعلة إ٪تا ىو من باب سد ذريعة الشرؾ، فبل ٬توز الصبلة ُب ا١ت ً                       قربة وال إٔب ا١تقربة سد                   
 النجاسة.

 مسألة: 
إذا تقرر عندنا أف اآلدمي طاىر فإننا نقوؿ: إف كلو وأجزاءه كلها طاىرة ما ٓب يدؿ الدليل على 
ّ      ً                                        النجاسة. وىذا الذي فهمو البخاري، فإف البخاري بو ب باب ا ُب عرؽ اآلدمي وأنو طاىر واستدؿ عليو هبذا                                                

ث فإف العرؽ جزء من اآلدمي فهو طاىر، فثياب ا١تشركُت اليت يلبسوهنا طاىرة وإف كاف فيها عرؽ ما ٓب اٟتدي
َ        ً                                       يكن فيها ٧تاسة البوؿ وما ُب حكمو، وكذلك من غ س ل ميت ا وبعد تغسيلو نشف أعضاءه بفوطة أو خرقة                                           

ن طاىر سواء                                                           ً      فإننا نقوؿ: إف ىذه ا٠ترقة طاىرة وليست بنجسة؛ ألهنا باشرت آدمي ا واآلد ِ             مي طاىر، الس             
                ً        ً                                               ً                    انفصل من ا١ترء حي ا أو ميت ا، عظم اآلدمي بعد وفاتو ىل ىو طاىر؟، فلو أف آدمي ا مات ٍب وأنت تصلي ُب 
مكاف رأيت عظم آدمي أمامك ىل عظم اآلدمي طاىر؟ نقوؿ: نعم، عظم اآلدمي طاىر، والذي يكوف 

ً                  ٧تس ا من اآلدمي أمراف:   
 وما ُب حكمهما كالنادر الدود وغَته ٦تن ٮترج من السبيلُت. األمر األوؿ: البوؿ والعذرة

 األمر الثا٘ب: الدـ.
                               ً                                                     والعظم ال دـ فيو فلذلك يكوف طاىر ا ٓتبلؼ اللحم فإف اللحم فيو الدـ، ولذلك فإف ميتة مأكوؿ 

من الشياه والبقر و٨توىا نقوؿ: طاىرة، جلدىا الظاىر طاىر، شعرىا طاىر، قرهنا  -نفس القاعدة–اللحم 
طاىر، ظلفها طاىر، عظمها طاىر، النجس فيها دمها وٟتمها، وأما جلدىا فإف الباطن من اٞتلد يباشر 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٓٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ً                                   الدـ فإذا د بغ ط ه ر، وىذه قاعدة سهلة جد ا تعرؼ هبا أف اآلدمي ومأكوؿ اللحم كبل                      ُ  َ ٫تا طاىر واٟتكم فيهما            ُ   
 واحد.

ً                         ا١تسألة الثالثة: وُب ىذا اٟتديث أيض ا دليل على فضل أيب ىريرة  فإف النيب صلى  -رضي اهلل عنو–                               
                 ً                           ، وكاف ىذا ا٠ترب وصف ا ٟتالو حينما ا٩تنس عن النيب (يَػْنُجس)إف ا١تؤمن ال اهلل عليو وسلم نعتو با١تؤمن فقاؿ: 

ال لذاتو وإ٪تا ١تا روى من  -رضي اهلل عنو–األىواء يطعنوف ُب أيب ىريرة  صلى اهلل عليو وسلم، وكثَت من أىل
     ً                                             مكثر ا ُب الرواية عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب اٟتديث. -رضي اهلل عنو–العلم فإنو كاف 

 *** المتن ***
اْغَتَسَل ِمَن )َكاَف النَِّبيُّ صلى اهلل عليو وسلم إَذا َعْن َعاِئَشَة رضي اهلل عنها قَاَلْت:  - ٕٖ

ى إَذا َظنَّ أَنَُّو َقْد اْلَجَنابَِة َغَسَل َيَدْيِو، ثُمَّ تَػَوضََّأ ُوُضوَءُه لِلصَّالِة، ثُمَّ اْغَتَسَل، ثُمَّ ُيَخلُّْل بَِيَدْيِو َشْعَرُه، َحتَّ 
 . ِدهِ َأْرَوى َبَشَرَتُو، َأفَاَض َعَلْيِو اْلَماَء َثالَث َمرَّاٍت، ثُمَّ َغَسَل َساِئَر َجسَ 

: ُكْنُت َأْغَتِسُل أَنَا َوَرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم ِمْن إنَاٍء َواِحٍد، نَػْغَتِرُؼ ِمْنُو وقالت - ٖٖ
 .َجِميعاً(

أَنػََّها قَاَلْت:  -َعْن َمْيُمونََة بِْنِت اْلَحاِرِث رضي اهلل عنها َزْوِج النَِّبيّْ صلى اهلل عليو وسلم  - ٖٗ
 -َأْو َثالثاً  -وِؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم َوُضوَء اْلَجَنابَِة، فََأْكَفَأ بَِيِميِنِو َعَلى َيَسارِِه َمرَّتَػْيِن )َوَضْعُت ِلَرسُ 

ثُمَّ َتَمْضَمَض َواْستَػْنَشَق،  -َأْو َثالثًا  -ثُمَّ َغَسَل فَػْرَجُو، ثُمَّ َضَرَب َيَدُه بِاأَلْرِض، َأْو اْلَحاِئِط، َمرَّتَػْيِن 
ِو، فَأَتَػْيُتُو َغَسَل َوْجَهُو َوِذرَاَعْيِو، ثُمَّ َأفَاَض َعَلى رَْأِسِو اْلَماَء، ثُمَّ َغَسَل َجَسَدُه، ثُمَّ تَػَنحَّى، فَػَغَسَل رِْجَليْ وَ 

ُفُض اْلَماَء بَِيِدِه(  .ِبِخْرَقٍة فَػَلْم يُرِْدَىا، َفَجَعَل يَػنػْ
 : *** الشرح ***

وىذاف اٟتديثاف ٫تا األصل  -رضي اهلل عنهما–ائشة وميمونة حديث ع -رٛتو اهلل–ذكر ا١تصنف 
        ُ                                                      ُ                            ُب صفة الغ سل من اٞتنابة، وىذاف اٟتديثاف جاء فيهما صفة الكماؿ ُب الغ سل، وأما صفة اإلجزاء فيو أي 
ُ   ً         ُ                                                         أقل ما يسمى غ سبل  فهو: أف ي عمم ا١ترء سائر جسده با١تاء مع مضمضتو واستنشاقو؛ ألف ا١تضمضة              



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٓٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

  َ ي ا}سبق معنا ُب الوضوء ىي من الوجو، ولذا ٓب يذكرىا اهلل عز وجل ُب اآلية وإ٪تا قاؿ: واالستنشاؽ كما 
ل وا و ج وى ك م  و أ ي د ي ك م   ة  ف اغ س  ت م  إ ٔب  الص بل  ُ  ْ أ يػ ه ا ال ذ ين  آم ن وا إ ذ ا ق م   َ ِ  َْ َ   ْ  ُ  َ  ُ  ُ     ُ ِ  ْ  َ   ِ َ      َ  ِ  ْ  ُ ْ  ُ  َ  ِ    ُ َ   َ   ِ       َ [، فا١تضمضة واالستنشاؽ ٙ]ا١تائدة:  { َ   

غَت ذلك، فيجب على ا١تغتسل ُب صفة اإلجزاء وىو أقل ما  ٢تما حكم الوجو ُب الطهارة وُب الصـو وُب
ُ   ً                                                                           يسمى غ سبل  أف يعمم سائر جسده بالغسل أي بدوف مسح مع ا١تضمضة واالستنشاؽ، وأما صفة الكماؿ       

 سنذكر األمور الزائدة عليها بعد قليل. -رضي اهلل عنهما–فهما الواردة عائشة وميمونة 
: ُب صفة                                                                                 ً        ىذاف اٟتديثاف بينهما أمر متشابو وبينهما أمر ٥تتلف، فقد اختلفا ُب أمرين؛ اختلفا أوال 

أف النيب صلى  -رضي اهلل عنها–                      ً                                       غسل الرأس، واختلف ثاني ا: ُب صفة الوضوء، فإنو جاء ُب حديث عائشة 
أنو  -رضي اهلل عنها–ة                       ً      ً                                   اهلل عليو وسلم توضأ وضوء ا كامبل  ٍب غسل سائر جسده، وجاء ُب حديث ميمون

 توضأ وٓب يبق إال قدميو ٍب اغتسل ٍب غسل قدميو بعد ذلك. 
فهذا التعارض بُت ىذين اٟتديثُت ُب ىاتُت الصفتُت جعل بعض األئمة يقدـ حديث عائشة على 

فيو، مع قولو: بأف حديث ميمونة جائز، فيجوز الفعبلف، ولكن حديث  -رضي اهلل عنهما–حديث ميمونة 
بأوؿ كلمة وىو  -رضي اهلل عنها–ىو ا١تقدـ، واستدلوا على تقدٙب حديث عائشة  -رضي اهلل عنها–عائشة 

قو٢تا: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم إذا اغتسل. والقاعدة عند اللغويُت وأخذىا منهم األصوليوف قالوا: 
ُ                                                     إف الفعل إذا س بق بػ كاف، كاف إذا اغتسل، كاف إذا فعل كذا، فإنو يفيد  -رضي اهلل عنها–التكرار، فعائشة               

فإهنا  -رضي اهلل عنها–أخربت عن الفعل ا١تتكرر من النيب صلى اهلل عليو وسلم وىو األكثر، وأما ميمونة 
حكت واقعة واحدة فقالت: وضع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وضوء اٞتنابة. أي ماء اٞتنابة، ولذلك 

. مع االتفاؽ على -رضي اهلل عنها–ابة عندنا على حديث عائشة يقوؿ اإلماـ أٛتد: االغتساؿ من اٞتن
 جواز فعل حديث ميمونة ُب الصورتُت.

 مفردات الحديث:
قلنا: كاف ىذه ُب الغالب تفيد  :(َكاَف النَِّبيُّ صلى اهلل عليو وسلم إَذا اْغَتَسَل ِمَن اْلَجَنابَةِ ) قولو:

 اهلل عليو وسلم على ىذه ا٢تيئة.التكرار ويدؿ ىذا على أف أغلب فعل النيب صلى 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٗٓٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

،  :(َغَسَل َيَدْيوِ ) قولو: : موافقة الوضوء، فإف ا١ترء يبدأ بالوضوء كامبل                            ً                                           ً  والفائدة من غسل اليدين أوال 
                                                                        ً                           وأىل العلم ١تا ذكروا ىذا اٟتديث قالوا: إف ا١ترء يبدأ بالوضوء فإنو يسمى وضوء ا فإف الوضوء وإف كاف ىنا ال 

–ب إذا توضأ ال يرتفع حدثو ولكنو ٮتففو كما سيأٌب عند النـو ُب حديث عائشة يرفع اٟتدث، فإف اٞتن
، ولذلك ا١تتقرر عند أىل العلم وىو الصحيح من ا١تذىب: أف الذي يفعلو ا١تغتسل قبل -رضي اهلل عنها

  ُ                                                                          ً        الغ سل من غسل يديو ووجهو ورأسو و٨تو ذلك إ٪تا ىو وضوء فيقصد بو الوضوء، وليس تقدٯت ا ألعضاء 
وضوء لشرفها، ال، وإ٪تا ىو وضوء فهو مشروع هبذه ا٢تيئة، قلنا: الفائدة من غسل اليدين لكي إذا غمس ال

 ا١ترء يده ُب اإلناء ال ينقل فيو األذى والوسخ ولذلك يكوف الغسل بكفء اإلناء عليو.
ىذه اٞتملة تدؿ على ما ذكرتو قبل قليل من ا١تعتمد عند  :(ثُمَّ تَػَوضََّأ ُوُضوَءُه لِلصَّالةِ ) قولو:

 الفقهاء وىو الصحيح من ا١تذىب أف ما يفعلو ا١تغتسل إ٪تا ىو وضوء على ىيئتو وصفتو.
 أي عمم سائر جسده. :(ثُمَّ اْغَتَسلَ ) قولو:
 ىذه اٞتملة فيها فائدتاف:  :(ثُمَّ ُيَخلُّْل بَِيَدْيِو َشْعَرهُ ) قولو:

 ؤب: متعلقة بتخليل شعر الرأس. الفائدة األ
 الفائدة الثانية: متعلق ٔتا يقاس عليو.

                                                 ُ                                  أما ٗتليل شعر الرأس فإنو سنة باتفاؽ أىل العلم ُب الغ سل؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف 
 ٮتلل شعر رأسو، وٗتليل شعر الرأس معناه: أف يفرؾ  ا١ترء بيده فروة رأسو، اٞتلد، حىت يظن أنو قد أروى

، )أف كل ٖتت شعرة جنابة(                                           ً                   بشرتو، ىذا معٌت التخليل، وىذا الفعل ليس واجب ا وما روي ُب اٟتديث: 
 -رضي اهلل عنها–                                                    ً              حديث ضعيف ال يصح االحتجاج بو، و٦تا يدؿ على أنو ليس واجب ا حديث ميمونة 

اإلفاضة، والكل يعرؼ الذي سيأٌب أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب ٮتلل وإ٪تا أفاض على رأسو ا١تاء، ٣ترد 
                        ً                                                                     أف ا١ترء إذا كاف شعره كثيف ا كما كاف شعر النيب صلى اهلل عليو وسلم فإف اإلفاضة وحدىا ال توصل ا١تاء إٔب 

 البشرة، ولذلك تقرر عندنا أف ٗتليل البشرة إ٪تا ىو سنة مؤكدة وليست بواجبة. 
                  ُ      الواجب ما ىو ُب الغ سل؟. س: 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٘ٓٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

بعضهم: وباطنو. يعٍت الشعرة ىي اليت يوجب غسلها اليت قالوا: غسل ظاىر الشعر. ونص  جػ:
 ُ                                                           ت رى، وأما الفروة فليست واجبة وإ٪تا ىي مستحبة من باب التأكيد.

              ُ                                                                  األمر الثا٘ب ٦تا ي ستدؿ هبذه اٞتملة: قالوا: استحباب ٗتليل غَت شعر الرأس؛ كشعر الوجو وىو 
ن الشعور؛ اٟتاجباف، والرمشاف، والعارضاف،                                                 ً    اللحية، وكنا قد ذكرنا قبل أف ُب الوجو ثبلثة عشر نوع ا م

ُ                                  ً                                         واللحية، والشارب، والس بالتاف، والعنفقة، ىذه ثبلثة عشر نوع ا من الشعور، ىذه الشعور اليت ُب الوجو على                       
 ثبلث درجات:

                 ً      ً                               األؤب: ما كاف خفيف ا رقيق ا، فإنو ٬تب غسل البشرة اليت ٖتتو.
 البشرة فإ٪تا ٬تب إسالة ا١تاء عليو فقط.                       ً                الثانية: ما كاف منو كثيف ا يعٍت يغطي لوف 

                                                               ُ                الثالثة: ىو ا١تسًتسل الذي يزيد عن حد الوجو، فإنو ال ٬تب غسلو وإ٪تا ي ستحب غسل ظاىره.
ً                                                          التخليل ُب ىذه اللحية ذكرنا أيض ا أف فيها صورتاف: جاء ُب التخليل أنو ٬تعل ا١ترء ماء ٖتت حنكو                               

أخرى أنو ٬تعلها على ىيئة ا١تشط ُب عارضيو وُب ٟتيتو، وىذه ْتيث يصل ا١تاء إٔب بشرتو، وجاء ُب صفة 
ىي األقرب واليت رجحها ٚتع من األئمة كاإلماـ أٛتد وغَته، ىذه أصح الصفتُت ُب صفة التخليل أف ٬تعل 

 ا١ترء أصابعو ا١تبللة على ىيئة ا١تشط فبذلك يغسل باطن اللحية.
ىذه اٞتملة استدؿ بعض أىل العلم على أف ا١تقصود  :(َأْرَوى َبَشَرَتوُ َحتَّى إَذا َظنَّ أَنَُّو َقْد ) قولو:

ُب الوضوء والغسل وما ُب حكمهما إ٪تا ىو الظن وال يلـز اليقُت، وُب ىذا رد على بعض ا١توسوسُت الذين 
            ً     ً                                                                    يتشددوف تشدد ا بين ا ُب ىذا األمر، حىت إنك لًتى بعضهم يغسل يده فإذا وصل إٔب رأسو نسي أنو قد 

سل يده أو شك فرجع، و٨تن نقوؿ: إ٪تا ٬تب ُب الغسل الظن، إذا ظننت أنو قد أرويت بشرتك فإنو يكوف غ
    ً          ٣تزء ا فأمر اهلل.
أي أفاض على رأسو وليس على جسده، وصفة إفاضة  :(َأفَاَض َعَلْيِو اْلَماَء َثالَث َمرَّاتٍ ) قولو:

: أنو أتى ْتثية فأضافها على شق -ا ُب الصحيح           ً كما ثبت أيض  -ا١تاء على رأسو: أنو عليو الصبلة والسبلـ 
رأسو األٯتن ٍب أتى ْتثية أخرى فأفاضها على شق رأسو األيسر ٍب أتى ْتثية ثالثة فجعلها على أوسط رأسو 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٙٓٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                                                      ً                                  على عمومو. وىذه ىي صفة الكماؿ ُب صفة اٟتثي على الرأس ثبلث ا، وبذلك نعرؼ من ىذا سنية أف يبدأ 
                                                              ُ      ل الرأس قبل شقو األيسر، واستدؿ بعض أىل العلم هبذه اٞتملة على أنو ي ستحب ا١ترء بشقو األٯتن ُب غس

غسلو ثبلث  -رضي اهلل عنها–غسل الرأس ثبلث مرات؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم ذكرت عائشة 
ٟتقيقة                                                                          ً    ً          مرات، ونازع بعض أىل العلم فقاؿ: إف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب يغسل رأسو كامبل  ثبلث ا وإ٪تا ُب ا

 .  مرة لليمُت ومرة للشماؿ ومرة أفاضو على اٞتميع، ٦تا يدؿ على أف الثبلثة ليست على العمـو
َ              واستدؿ بعض أىل العلم وىو مشهور ا١تذىب: أنو ي ستحب ُب غ سل اٞتنابة غ سل سائر اٞتسد             ُ         ُ                                          

ً                            ُ        ً       ُ          ُ ثبلث مرات، قالوا: قياس ا على الرأس، فكما أف الرأس ي غسل ثبلث ا فكذا ي ستحب أف ي   غسل سائر اٞتسد                     
ً                                                                        ثبلث ا وكذا قياس ا على الوضوء. ولكن ىذا فيو نظر والذي رجح ٚتع من احملققُت وىو مذىب مالك وىو            ً   
                                                              ُ        ُ                   اختيار الشيخ تقي الدين وابن سعدي وغَتىم: أف الصحيح أف اٞتسد ُب الغ سل إ٪تا ي شرع مرة واحدة وما 

يكوف من باب النظافة، ولكن ليس سنة، وسيأٌب زاد عن ا١ترة الواحدة فليس سنة، ما نقوؿ: مكروه، لكن قد 
 الدليل على ىذا األمر بعد قليل.

 أي عممو. :(ثُمَّ َغَسَل َساِئَر َجَسِدهِ ) قولو:
وََكاَنْت تَػُقوُؿ: ُكْنُت َأْغَتِسُل أَنَا َوَرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم ِمْن إنَاٍء َواِحٍد، نَػْغَتِرُؼ ) قولو:

                                                    ُ          ُ             ُب ىذه اٞتملة دليل على أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب يكن ي كثر من الغ سل وإ٪تا كاف : (ِمْنُو َجِميعاً 
 .-كما سيأٌب-يغتسل ُب إناء واحد وىو ٔتقدار صاع 

                                  ً                                                  واألمر الثا٘ب: أف فضل طهور ا١ترأة رافع ا للحدث؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم اغتسل مع عائشة 
 فيو. -رضي اهلل عنها–
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أي ماء اٞتنابة الذي  :٘ٔ (ْعُت ِلَرُسوِؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم َوُضوَء اْلَجَنابَةِ َوضَ ) قولو:
َ                    يغتسل بو، الو ضوء بالفتح ىو ا١تاء.              

                                 ً  أي غسل يديو صلى اهلل عليو وسلم كفئ ا. :(َأْو َثالثاً  -فََأْكَفأَ بَِيِميِنِو َعَلى َيَسارِِه َمرَّتَػْيِن ) قولو:
 : ٍب غسل فرجو. تدلنا على مسألتُت:-رضي اهلل عنها–وقو٢تا  :(فَػْرَجوُ ثُمَّ َغَسَل ) قولو:

ا١تسألة األؤب: فيو دليل على استحباب أف ا١ترء يستنجي ولو من غَت سبب، كذا ذكر بعض الناس، 
وىذا غَت صحيح، والصحيح: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا غسل فرجو ألجل ما فيو من األذى وال 

 .-رضي اهلل عنهما–         ً                                                 تنجاء مطلق ا من غَت سبب، وقد جاء النهي عنو من حديث ابن عباس ُ        ي شرع االس
 : ...ٙٔا١تسألة الثانية

أي ٍب ضرب النيب صلى اهلل عليو  :(َأْو َثالثاً  -َأْو اْلَحاِئِط، َمرَّتَػْيِن  ثُمَّ َضَرَب َيَدُه بِاأَلْرضِ ) قولو:
وضرب النيب صلى اهلل عليو وسلم يده باألرض أو اٟتائط                                     ً  وسلم يده باألرض أو اٟتائط مرتُت أو ثبلث ا،

قصده من ذلك إزالة ما ُب اليد من اللزوجة أو ما فيها من األذى بعد األذى الذي أزالو من فرجو صلى اهلل 
                                        ُ                         ً                            عليو وسلم، وىذه اٞتملة فيها دليل على أنو ي ستحب للمرء أف يستخدـ شيئ ا يتنظف بو كالصابوف واألشناف 

مها؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا رأى اللزوجة اليت ُب يده ضرب هبا على األرض أو على وما ُب حك
اٟتائط ليزيلها، وىذا األمر وىو استخداـ شيء للتطهر عليو دليل آخر وىو ما ثبت عند أيب داود ـ ف 

ن َغَسل يـو )مأف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  -رضي اهلل عنو– ٚٔحديث أوس ابن أوس اٟتدثا٘ب

 

 
وضوء اٞتنابة. لكن النسخة اليت ننقل منها: النسخة اليت يقرأ منها الشيح: وضع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  ٘ٔ

 وضعت لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم.
 علو نسي.لبعد األذاف ف -حفظو اهلل–ا١تفرغ: ا١تسألة الثانية ٓب يذكرىا الشيخ؛ ألف األذاف قد أذف ٍب أكمل الشيخ  ٙٔ
      ُ                                د، فلي نظر فيو، وأما نسبتو للحدثا٘ب ىذه ا١تفرغ: أوس بن أوس، أـ أوس بن أيب أوس، قيل ٫تا اثناف وقيل بل ٫تا واح ٚٔ

مالك بن أوس ، لكن ا١تنسوب إٔب اٟتدثا٘ب من الصحابة فهو: فلم أجدىا وا١تذكور ُب كتب اٟتديث أوس بن أوس الثقفي
 ٥تتلف ُب صحبتو. نسبة إٔب جده، وىو اٟتدثا٘بو  ،بن اٟتدثاف
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َ                                                 ، قالوا: وغ س ل بالتخفيف أي غ سل بدنو، واغتسل أي غسل رأسو ٓتطمي أو إشناف أو ما اٞتمعة واغتسل(                َ  َ          
ُب حكمهما، فهذا اٟتديث يدؿ على استحباب أف يغسل ا١ترء جسده أو رأسو بشيء من ىذه ا١تطهرات، 

       ُ                    لى أنو ي ستحب الًتاب كما يظن وفعل النيب صلى اهلل عليو وسلم من ضرب يده يدؿ على ذلك، وال يدؿ ع
 بعض الناس، فإف األمر ليس كذلك.

                                      ُ         ىذا يدؿ على وجوب ا١تضمضة واالستنشاؽ ُب الغ سل وىذا  :(ثُمَّ َتَمْضَمَض َواْستَػْنَشقَ ) قولو:
               ً                                          متقرر معنا سابق ا؛ ألف ا١تضمضة واالستنشاؽ داخبلف ُب غسل الوجو.

                    ً                  أي من اٟتد الواجب شرع ا الذي سبق بيانو. :(َوَغَسَل َوْجَهُو َوِذرَاَعْيوِ ) قولو:
أف النيب صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنها–وٓب تذكر ىنا ميمونة  :(ثُمَّ َأفَاَض َعَلى رَْأِسِو اْلَماءَ ) قولو:

وسلم خلل بشرتو وإ٪تا أفاضو وىذا يدؿ على أهنا صفة اإلجزاء وىي اإلفاضة، وأما صفة الكماؿ فإهنا تكوف 
 بالتخليل.

                          ُ     ٍب تنحى أي عن مكاف وضوئو وغ سلو. :(ثُمَّ تَػَنحَّى، ثُمَّ َغَسَل َجَسَدهُ ) لو:قو 
: ٍب تنحى فغسل -رضي اهلل عنها–ىذه اٞتملة وىي قو٢تا  :(فَػَغَسَل رِْجَلْيوِ ، ثُمَّ تَػَنحَّى) قولو:

الصحيح أف ، و -رضي اهلل عنهما–رجليو. ىي اٞتملة الثانية اليت خالف فيها حديث ميمونة حديث عائشة 
، والنيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا تأخر فغسل قدميو ٟتاجة إذ  ً                            ً                                                     السنة دائم ا أف يكوف األفضل الوضوء كامبل           
رٔتا عندما اغتسل ُب ذلك ا١توضع كاف ىناؾ طُت أو ما ُب حكمو فلذا ترؾ النيب صلى اهلل عليو وسلم غسل 

٨توىا، وىذا ىو األقرب عند أىل العلم مع اتفاقهم القدمُت فيو لكي ال تتأذى وتكوف فيها الًتاب والطُت و 
 على جواز اٟتالتُت.

أي رفضها عليو الصبلة والسبلـ، وىذا الفعل من النيب صلى اهلل  :(فَأَتَػْيُتُو ِبِخْرَقٍة فَػَلْم يُِرْدَىا) قولو:
      ُ   وضأ ٍب أ ٌب عليو وسلم ال يدؿ على استحباب عدـ التنشيف بدليل أنو قد صح عنو من غَت ما حديث أنو ت

ٔتنديل فمسح أعضاءه بو، فدؿ ذلك على أف ىذا الفعل من النيب صلى اهلل عليو وسلم ليس على صفة 
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ً   الدٯتومة، وإ٪تا فعلو ٟتاجة عليو الصبلة والسبلـ كأي يكوف اٞتو حار ا، فإذا كاف اٞتو حار ا كاف ا١ترء ٤تتاج ا                ً                   ً                                                          
 ارد فإف التنشيف أنسب كي ال يتأذى ا١تتوضأ.إٔب ىذه الرطوبة لًتطيب بشرتو وبدنو ٓتبلؼ الوقت الب

ُفُض اْلَماَء بَِيِدهِ ) قولو:  يعٍت يزيلو عن جسده بيده ٍب يرميو عليو الصبلة والسبلـ. :(َفَجَعَل يَػنػْ
                                                   ُ                             قلنا قبل: إف ىذين اٟتديثُت جاء ُب بياف صفة الكماؿ ُب الغ سل، وعلى ذلك نستفيد من ىذين 

 على صفة اإلجزاء بأمور:اٟتديثُت: أف صفة الكماؿ تزيد 
                                         ُ    األمر األوؿ: البسملة، فإف البسملة سنة ُب الغ سل.

.                                                      ً األمر الثا٘ب: البداءة بالوضوء، فيبدأ ا١ترء بالوضوء كامبل 
                 ً  : ٍب خلل بيده ثبلث ا.-رضي اهلل عنها–األمر الثالث: ٗتليل اللحية وٗتليل شعر الرأس؛ لقوؿ عائشة 

   ً                                                    ثبلث ا سواء على كل الرأس كما فهم بعض أىل العلم وىو ا١تذىب                 ُ              األمر الرابع: أف ي فيض على رأسو 
أو على الطريقة األخرى وىي اليت جاءت ُب الرواية األخرى وىو األقرب أف يفيض على شقو األٯتن ٍب 

 األيسر ٍب على كلو.
 األمر ا٠تامس: أف يبدأ باليمُت قبل الشماؿ ُب غسل رأسو وُب سائر جسده.

 يغسل فرجو قبل الوضوء من باب إزالة األذى.األمر السادس: أنو 
                          ً                                                          األمر السابع: أف يستخدـ شيئ ا يزيل بو ما يعلق على جسده وىو الدلك، إما أف يدلك األرض أو 

                                 ً  يدلك بفوطة و٨توىا أو يستخدـ صابون ا.
 األمر الثامن: أف يغسل قدميو بعدما ٮترج من مغتسلو.

                        ُ    اٟتديثُت لصفة الكماؿ ُب الغ سل. ىذه األمور الثمانية كلها سنن جاءت ُب ىذين
 *** المتن ***

)يَا َرُسوَؿ اللَِّو، قَاَؿ:  -رضي اهلل عنو-َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعَمَر: َأفَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب  - ٖ٘
 .أَيَػْرُقُد َأَحُدنَا َوُىَو ُجُنٌب؟ قَاَؿ: نَػَعْم، إَذا تَػَوضَّأَ َأَحدُُكْم فَػْليَػْرُقْد(

 : لشرح ****** ا
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 مفردات الحديث:
                          ُ                          أي إذا أصابو أحد موجبات الغ سل اليت سبق ذكرىا أ٬توز لو  :(أَيَػْرُقُد َأَحُدنَا َوُىَو ُجُنٌب؟) قولو:

 .)نعم، إذا توضأ أحدكم فلَتقد(أف يرقد وىو جنب من غَت اغتساؿ؟ فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
 ىذا الحديث فيو أمراف:

جواز أف ا١ترء يناـ وىو جنب من غَت اغتساؿ، وقد كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم  األمر األوؿ: فيو
 ُ        ً                             ً                    ي صبح جنب ا، ٦تا يدؿ على أنو رٔتا رقد جنب ا عليو الصبلة والسبلـ.

                ُ                       ً                     ُ                         ً    األمر الثا٘ب: أنو ي ستحب للمرء إذا كاف جنب ا وأراد أف يرقد فإنو ي ستحب لو أف يتوضأ استحباب ا ال 
لدليل على االستحباب دوف الوجوب أف ىذا الوضوء ال يرفع اٟتدث وإ٪تا ٮتففو، فبل على سبيل الوجوب، وا

حينما أراد  )إف ا١تؤمن ال يَػْنُجس(يتعلق بو حكم من األحكاـ، والنيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ أليب ىريرة: 
نقوؿ: إف أمور  أف يسلم على النيب صلى اهلل عليو وسلم و٬تلس معو، وىذه من أمور العادات، فكذلك ىنا

                         ُ                  ُ                    ُ          ُ                العادات دوف العبادات اليت ت شًتط ٢تا الطهارة ال ي شًتط ٢تا الوضوء وال الغ سل، وإ٪تا ي ستحب الوضوء من 
، وجاء ُب حديث عند النسائي ُب السنن بإسناد جيد وكذا عند الطعاـ، فإذا   باب ٗتفيف النجاسة عند النـو

ُ   ً                   ً        كاف ا١ترء ج نب ا وأراد أف يأكل طعام ا فإف ٓب يستطع االغتساؿ فإف السنة لو أف يتوضأ من باب ٗتفيف           
 النجاسة ٍب يأكل الطعاـ.

                                                    ُ                        واستدؿ بو بعض أىل العلم على بعض األحكاـ اليت يفعلها اٞت نب وىو فيها معٌت التكرٙب، 
ُ        ُ     ي ستحب فيها الوضوء، فقالوا على سبيل ا١تثاؿ: إنو بإٚتاع أىل العلم ٬توز األذاف وا١ترء ج نب لكن ي ستحب                                                                               ُ 

لو أف يتوضأ قبل األذاف من باب ٗتفيف النجاسة. ومن قاؿ من أىل العلم: أف اٞتنب ٬توز لو أف ٯتكث ُب 
 ا١تسجد فإهنم يقولوف: ٬توز لو لكن بعد ٗتفيفها. وىكذا.

  *** المتن ***
ْـّ َسَلَمَة رضي اهلل عنها  – ٖٙ ُـّ قَاَلْت: –َزْوِج النَِّبيّْ صلى اهلل عليو وسلم  –َعْن ُأ )َجاَءْت ُأ

إَلى َرُسوِؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم فَػَقاَلْت: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، إفَّ اللََّو ال  –ُسَلْيٍم اْمَرَأُة أَِبي طَْلَحَة 
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 عليو َيْسَتْحِيي ِمْن اْلَحقّْ، فَػَهْل َعَلى اْلَمْرَأِة ِمْن ُغْسٍل إَذا ِىَي اْحتَػَلَمْت؟ فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل
 .وسلم: نَػَعْم، إَذا رََأِت اْلَماَء(

 : *** الشرح ***
 مفردات الحديث:

ُـّ ُسَلْيٍم اْمَرَأُة أَِبي طَْلَحةَ ) قولو:  .-رضي اهلل عنها–وىي أـ أنس بن مالك  :(َجاَءْت ُأ
 -رضي اهلل عنها–فأـ سليم  :(فَػَقاَلْت: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، إفَّ اللََّو ال َيْسَتْحِيي ِمْن اْلَحقّْ ) قولو:

قدمت بُت يدي سؤاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم ىذه ا١تقدمة: أف اهلل عز وجل ال يستحي من اٟتق فاعذر٘ب 
: رحم اهلل نساء -رضي اهلل عنها–إف سألت ىذا السؤاؿ الذي فيو اٟتياء، وقد جاء ُب حديث عائشة 

لذلك فإف ُب مسائل العلم من منعو اٟتياء من أي يسأؿ رٔتا األنصار ٓب ٯتنعهن اٟتياء أف يسألن ُب الدين. ف
 فاتو شيء كثَت من األجر وا١تثوبة.

ا١تراد باالحتبلـ ىو: خروج ا١تاء بلذة،  :(فَػَهْل َعَلى اْلَمْرَأِة ِمْن ُغْسٍل إَذا ِىَي اْحتَػَلَمْت؟) قولو:
أف يكوف ا١تاء الذي خرج على صفتو                                     ُ                        وقد سبق معنا أف ماء الرجل ٬تب فيو الغ سل إذا وجدت أربعة أمور:

ُ                                  ُ            ماء أبيض غليظ، وأف يكوف دفق ا بلذة، أربعة أمور إذا و جدت ىذه األمور األربعة فإنو يوجب الغ سل، وقلنا:                          ً                          
إنو يستثٌت من ذلك شيء واحد وىو حاؿ االحتبلـ، فإف ا١ترء إذا احتلم وىو نائم ٍب رأى بعد احتبلـ عند 

                            ُ                                         يض الغليظ فإنا نقولك موجب للغ سل وإال ٓب ير الدفق أو ٭تس باللذة؛ ألنو كاف استيقاظو ماء أي ا١تاء األب
ً                 نائم ا، فهنا أـ سليم  ١تا سألت النيب صلى اهلل عليو وسلم عن احتبلـ ا١ترأة؟ قاؿ النيب  -رضي اهلل عنها–   
 .)نعم، إذا رأت ا١تاء(صلى اهلل عليو وسلم: 

وجاء ُب رواية: أف أـ  :ليو وسلم: نَػَعْم، إَذا رََأِت اْلَماَء(فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل ع) قولو:
سلمة، وُب حديث آخر أف عائشة، ٦تا يدؿ على أهنما كانتا حاضرتُت غطيتا رأسيهما وقالتا للنيب صلى اهلل 

فر الرقيق ماء ا١ترأة ماء أصفر رقيق، فا١ترأة إذا رأت ىذا ا١تاء األص )نعم(عليو وسلم: وىل ٖتتلم ا١ترأة؟ فقاؿ: 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٔٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

مع االحتبلـ وا١تراد باالحتبلـ ُب شأف ا١ترأة أف ترى كما قاؿ اٟتافظ ابن حجر ُب فتح الباري: أف ترى أثر 
                                             ً    ُ                     ٚتاع أو ٖتس بصورة ٚتاع وىي نائمة فإنو يكوف موجب ا للغ سل بشرط أف ترى ا١تاء.

 *** المتن ***
َأْغِسُل اْلَجَنابََة ِمْن ثَػْوِب َرُسوِؿ اللَِّو صلى اهلل )ُكْنت َعْن َعاِئَشَة رضي اهلل عنها قَاَلْت:  – ٖٚ

 .عليو وسلم فَػَيْخُرُج إَلى الصَّالِة، َوِإفَّ بُػَقَع اْلَماِء ِفي ثَػْوِبِو(
رُُكُو ِمْن ثَػْوِب َرُسوِؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم فَػرْكاً، َوِفي َلْفٍظ ِلُمْسِلٍم  - ٖٛ )َلَقْد ُكْنُت َأفػْ

 . ِفيِو( فَػُيَصلّْي
 : *** الشرح ***

 مفردات الحديث:
كنت أغسل اٞتنابة أي   :(ُكْنت َأْغِسُل اْلَجَنابََة ِمْن ثَػْوِب َرُسوِؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم) قولو:

                                                                       ً                          أثر اٞتنابة وىو منيو صلى اهلل عليو وسلم من ثوبو، وا١تراد من ثوبو: الثوب قدٯت ا ليس الذي نلبسو اآلف، فإف 
عل رداء. عل إزار ا أو ٬ت  ُ         الذي نلبسو يسمى قميص ا وإ٪تا ا١تراد بالثوب أي ا١تنشور الذي ىو ٬ت       ً        ُ                                        ً                     

وُب اللفظ اآلخر عند مسلم: كنت أفركو.  :(بُػَقَع اْلَماِء ِفي ثَػْوبِوِ  فَػَيْخُرُج إَلى الصَّالِة، َوِإفَّ ) قولو:
ً   قالوا: والفرؾ ال يكوف إال بالظفر. كما جاء ُب رواية أخرى ٔتعٌت أنو كاف يابس ا.                                                                      

قالوا: فقوؿ عائشة: أفركو  :(ِمْن ثَػْوِب َرُسوِؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم فَػرْكاً، فَػُيَصلّْي ِفيوِ ) قولو:
صلي فيو. الفاء ىذه تفيد التعقيب، فدؿ على أنو كاف يصلي بعد الفرؾ وىو اٟتت أو اٟتك من غَت غسل في

 فيهما معٌت ٥تتلف: -رضي اهلل عنها–لو، ىاتاف الروايتاف من حديث عائشة 
 األوؿ: أهنا كانت تغسل أثر اٞتنابة من ثوب النيب صلى اهلل عليو وسلم.

                        ً                                  إ٪تا كانت تفركو أي ٖتتو حت ا، قالوا: وىذا يدؿ على اختبلؼ اٟتاؿ الثا٘ب: أهنا كانت ال تغسلو، و 
                                                ً                   ً                      فإهنا روايتاف ُب موضعُت ٥تتلفُت، فقد كانت تغسلو أحيان ا، وكانت تًتكو أحيان ا أخرى، وقد جاء ُب بعض 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٔٔ
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 الروايات عند ابن خزٯتة ُب الصحيح: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يصلي وُب أثناء صبلة النيب صلى
 اهلل عليو وسلم كانت تفركو فيكوف فركها لو ُب أثناء الصبلة.

 وفي ىذا الحديث من الفقو مسائل مهمة:
ً                          ا١تسألة األؤب: فيو دليل على أف مٍت اآلدمي طاىر؛ ألنو لو كاف ٧تس ا ١تا صلى فيو النيب صلى اهلل                                                          

ً                       اف ٧تس ا ٦تا يدؿ على أنو طاىر                             َ                                   عليو وسلم، و١تا وجب فيو إال الغ سل، الفرؾ أو اٟتت ما يكفي فيو إذا ك     
لقة اآلدمي، وقد سبق معنا أف اآلدمي ليس بنجس، فأصل خلقتو كذلك،  ِ                                                             وليس بنجس، وىو أصل خ                     
ً    ولذلك قاؿ بعض األئمة لبعض الفقهاء ١تا قاؿ: إف مٍت اآلدمي ٧تس. قاؿ: تأىب إال أف يكوف أصلك ٧تس ا.                                                                                     

                                           ً   فأنت كيف يكوف أصلك ٧تس ٍب تكوف بعد ذلك ظاىر ا!.
 أف ماء الرجل وا١ترأة كذلك طاىر. والصحيح الذي دلت عليو النصوص:

ا١تسألة الثا٘ب: ٬توز للمرء أف يصلي فيو من غَت غسل ٓتبلؼ البوؿ وا١تذي فإهنما ٧تساف وسبق 
 اٟتديث عنهما.

ً                                                       ا١تسألة الثالثة: ُب ىذا اٟتديث أيض ا استفاد بعض الفقهاء ٚتلة دقيقة وىي وإف إحدى الروايتُت ُب                                
مذىب اإلماـ أٛتد: استدلوا منها على أف الرطوبات اليت ٗترج من ا١ترأة كلها طاىرة ببل استثناء، ودليلهم ُب 

: كنت أغسل اٞتنابة. أي ا١تاء الذي ُب ثوب النيب صلى اهلل عليو -رضي اهلل عنها–ذلك قالوا: قوؿ عائشة 
ا مع ماء ا١ترأة من الرطوبات والنيب صلى اهلل عليو                                                   ً وسلم من أثر اٞتنابة واٞتماع، فرٔتا كاف ماء الرجل ٥تتلط  

                                                                               ً              وسلم صلى فيو فدؿ على أنو طاىر، وعلى ذلك فنقوؿ: إف الرطوبات اليت ٗترج من ا١ترأة مطلق ا طاىرة، وىي 
ً                                                           أيض ا ليست ناقضة للوضوء وىي طاىرة على الصحيح من قوٕب أىل العلم.    

 *** المتن ***
)إَذا َجَلَس بَػْيَن َأفَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم قَاَؿ:  -رضي اهلل عنو-َعْن أَِبي ُىَريْػَرَة  – ٜٖ

 . )َوِإْف َلْم يُػْنِزْؿ(، َوِفي َلْفٍظ ُشَعِبَها اأَلْرَبِع، ثُمَّ َجَهَدَىا، فَػَقْد َوَجَب اْلُغْسُل(
 : *** الشرح ***
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)إذا كٌت بو النيب صلى اهلل عليو وسلم هبذه اللفظة:   -عنورضي اهلل –ىذا اٟتديث عن أيب ىريرة 
، عن اٞتماع، وجاء ُب لفظ ١تسلم: أف النيب صلى اهلل جلس بُت شعبها األربع ٍب جهدىا فقد وجب الُغسل(

                                ُ                          ً  ، وىذا دليل على أف اٞتماع موجب للغ سل، واٞتماع الذي يكوف موجب ا )وإف ٓب ينزؿ(عليو وسلم قاؿ: 
لذي يوجب الكفارة وإبطاؿ الصـو ُب رمضاف، وىو الذي يوجب اٟتد ُب باب الزنا، وىو للغسل حده ىو ا

      ُ                      ً        الذي ي فسد اٟتج، فاٟتد فيها ٚتيع ا واحد.
، يعٍت أنو ال ٬تب )إ٪تا ا١تاء من ا١تاء(وأما اٟتديث الذي روي عن النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

ً   يكوف منسوخ ا  -وألىل العلم كبلـ فيو–ديث إف صح   ُ                                           الغ سل على ا١ترء إال أف يكوف قد أنزؿ، فإف ىذا اٟت          
 .-رضي اهلل عنو–ْتديث أيب ىريرة 

 *** المتن ***
)أَنَُّو  َعْن أَِبي َجْعَفٍر ُمَحمَِّد ْبِن َعِليّْ ْبِن اْلُحَسْيِن ْبِن َعِليّْ ْبِن أَِبي طَاِلٍب رضي اهلُل عنهم  - ٓٗ

ْبِد اللَِّو، َوِعْنَدُه قَػْوـٌ، َفَسأَُلوُه َعْن اْلُغْسِل؟ فَػَقاَؿ: َصاٌع َيْكِفيَك، فَػَقاَؿ َكاَف ُىَو َوأَبُوُه ِعْنَد َجاِبِر ْبِن عَ 
يُرِيُد َرُسوَؿ اللَِّو صلى  –رَُجٌل: َما َيْكِفيِني، فَػَقاَؿ َجاِبٌر: َكاَف َيْكِفي َمْن ُىَو َأْوَفى ِمْنك َشَعَرًا، َوَخْيراً ِمْنَك 

)َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم يُػْفرُِغ اْلَماَء َعَلى ، َوِفي َلْفٍظ مََّنا ِفي ثَػْوٍب(ثُمَّ أَ  –اهلل عليو وسلم 
 . رَْأِسِو َثالثاً(

 الرجل الذي قاؿ: ما يكفيني. ىو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، أبوه ابن الحنفية.
 : *** الشرح ***

ذكر ا١تصنف حديث ٤تمد بن علي بن اٟتسُت سبط النيب صلى اهلل عليو وسلم، ابن علي بن أيب 
، وكاف عنده قـو جالسوف -رضي اهلل عنهما–طالب أنو كاف ىو وأبوه عند جابر بن عبد اهلل األنصاري 

                  ُ                               عنده فسألوه عن الغ سل أي ا١تقدار؟ فقاؿ: يكفيو صاع.
 مفردات الحديث:
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الصاع الذي كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم يغتسل فيو قاؿ بعض أىل  :(ِفيكَ َصاٌع َيكْ ) قولو:
العلم: إنو ىو صاع الكفارات. وقاؿ بعضهم: ىو أكرب. واألقرب واألصح: أف الصاع واحد، الصاع الذي 

رج بو الطعاـ ىو الصاع الذي كاف يغتسل بو النيب صلى اهلل عليو وسلم، ومقداره ٜتسة أرطل وثلث، و  قد  ُ                                                                                         ٮت 
كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم يغتسل بصاع إٔب ٜتسة أمدد ويتوضأ ٔتد؛ ألنو جاء ُب البخاري ومسلم من 

 حديث أنس: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يغتسل ٓتمسة أمدد. والصاع: أربعة أمدد. 
 تنبيو:

 أف الصاع اآلف صدرت وقبل أف نبُت مقدار ما يغتسل بو النيب صلى اهلل عليو وسلم أود أف أنبو إٔب
                                                    ً                                           فيو فتوى من ىيئة كبار العلماء بتقديره وأف حجمو تقريب ا ثبلث لًتات، واٟتقيقة أف قو٢تم ىذا فيو احتياط 
أكثر وإال فإف الصاع أقل، فإذا أردت أف تعرؼ الصاع ٔتقياس القرار الذي صدر من ا٢تيئة قبل ٨تو ٜتس 

                                    ً                  ٍب ٕتعلو ُب إناء فإذا كببتو فضع عليو خط ا فإنو يكوف الصاع  سنوات ما عليك إال أف تأٌب بثبلث لًتات ماء
 وزيادة. 

فالنيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يغتسل بثبلث لًتات من ا١تاء فقط، وجاء أنو زاد فكاف يزيد عليها 
ربع الصاع وىو مد فكاف يغتسل ٓتمسة أمدد كما ثبت معنا من حديث أنس، فبعض الفقهاء يقوؿ: كاف 

 ٍب يفيض على جسده بالصاع. ومنهم من يقوؿ: إف ا٠تمسة أمدد للجسد كلو. يتوضأ ٔتد
–                                                            ً  وىو اٟتسن بن ٤تمد بن علي ابن اٟتنفية ٝتي أبوه ابن اٟتنفية؛ ألف علي ا  :(فَػَقاَؿ رَُجلٌ ) قولو:
ً                               تزوج بامرأة كانت من سيب بٍت حنيفة فأ٧تبت لو ٤تمد ا فسمي ابن اٟتنفية نسبة ألمو، وأ -رضي اهلل عنو ما                                            

اٟتسن واٟتسُت فإهنما كاف ينسباف ألمهما فاطمة بنت ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم فيقاؿ: سبطا رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو وسلم، أو ابن بنت رسوؿ اهلل، وُب ىذا يدؿ على أف ا١ترء يشرؼ بأمو، وقد جاء ُب مسلم أف 

)كل نسب منقطع يـو لم يقوؿ: قاؿ: ٝتعت النيب صلى اهلل عليو وس -رضي اهلل عنو–عمر بن ا٠تطاب 
      ً     استدالال  هبذا  -رضي اهلل عنها–وخطب ابنتو أـ كلثـو  -رضي اهلل عنو–، فذىب إٔب علي القيامة إال نسيب(

                    ً                            أف يكوف لو نسب متصبل  بنسب النيب صلى اهلل عليو وسلم. -رضي اهلل عنو–اٟتديث رغبة من عمر 
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                          ُ    أي ىذا الصاع ال يكفيٍت ُب الغ سل. :(َما َيْكِفيِني) قولو:
يعٍت النيب صلى اهلل عليو وسلم، فإف  :(فَػَقاَؿ َجاِبٌر: َكاَف َيْكِفي َمْن ُىَو َأْوَفى ِمْنك َشَعَراً ) قولو:

النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف طويل الشعر ذا ١تة لو ٚتة تصل إٔب أذنو وتزيد عليو الصبلة والسبلـ، وكاف  
وجهو فكاف إذا قرأ ُب الصبلة ٖتركت ٟتيتو ْتركة فكو عليو الصبلة والسبلـ، ٦تا يدؿ على كثيف الشعر ُب 

ُ                                                            أهنا كانت كثيفة، وقدرىا بعض ش راح اٟتديث بنحو أربعة أصابع، طوؿ ٟتية النيب صلى اهلل عليو وسلم،                             
 ى اهلل عليو وسلم.إذا حج أخذ من ٟتيتو لتشابو ٟتيتو ٟتية النيب صل -رضي اهلل عنو–ولذلك كاف ابن عمر 

 يعٍت النيب صلى اهلل عليو وسلم. :(َوَخْيراً ِمْنكَ ) قولو:
أي صلى بنا ُب ثوب واحد، وىذا يدؿ على أنو ٬توز للمرء أف يصلي  :(ثُمَّ َأمََّنا ِفي ثَػْوبٍ ) قولو:

ي معنا                          ً                                                        ُب ثوب واحد، كأف ٬تعلو إزار ا و٬تعل طرفو على كتفو، أو ُب ثوب واحد كهيئة القميص ىذا الذ
أنو ٬توز للمرء أف يصلي ُب القميص  -رضي اهلل عنو–فيصلي بو، وقد جاء ُب حديث سلمة بن األكوع 

 ليس عليو ٖتتو شيء بشرط أف يزره ولو بشوكو.
ىذه  :(َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم يُػْفرُِغ اْلَماَء َعَلى رَْأِسِو َثالثاً   :َوِفي َلْفظٍ ) قولو:

         ُ                                                                                  اللفظة است دؿ هبا على تعميم الرأس، وقالوا: إف ما جاء من حديث عائشة يدؿ على الصفة اليت ذكرناىا 
.                                                              ً اليمُت ٍب الشماؿ ٍب الوسط، وىذه اللفظة تدؿ على تعميم الرأس كامبل 

   ُ                          است دؿ بو على مسائل في الفقو: -رضي اهلل عنو–ىذا الحديث حديث جابر 
)ال حب عدـ اإلكثار ُب ا١تاء وعدـ اإلسراؼ فيو، وقد جاء ُب اٟتديث:                  ُ   ا١تسألة األؤب: أنو ي ست
 .تسرؼ ولو كنت على هنر جار(

                  ُ                                                    ُ          ا١تسألة الثانية: است دؿ هبذا اٟتديث وىو استدالؿ الشيخ تقي الدين: على أنو ال ي ستحب غسل 
ى أنو أفاض على                       ً                                              اٞتسد ثبلث مرات؛ ألف جابر ا ١تا حكى أف النيب صلى اهلل عليو وسلم اغتسل إ٪تا حك

رأسو فقط وٓب يذكر أنو أفاض على سائر جسده مع أنو كاف يريد أف يقوؿ للناس: إف االغتساؿ هبذا القدر 
                       َ       ً                                                   ً      من ا١تاء كاؼ مع تكرار الغ سل ثبلث ا. ومعلـو عند اٞتميع أف من غسل جسده ثبلث مرات فإنو قطع ا لن 
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خبلؼ ١تشهور – أكثر، ولذلك فالصحيح أنو قلنا                                 ً               يكفيو الصاع، لن يكفي ثبلث لًتات قطع ا وإ٪تا ٭تتاج إٔب
                                  ً                                      : أف غسل ما زاد عن واحدة ليس مشروع ا وإ٪تا ىو من باب النظافة وما ُب حكمها.-ا١تذىب

ً                                     ً                    ا١تسألة الثالثة: ُب ىذا اٟتديث أيض ا دليل على أف غسل أصل الشعر ليس واجب ا؛ ألف ا١ترء إذا أراد                                
ر رأسو فإنو ٭تتاج إٔب ماء أكثر، وىذا غَت ٦تكن ١تن اغتسل بصاع                  ً                 أف يغسل شعره كامبل  ويبلو مع وفرة شع

 واحد.
                                                                          ً             ا١تسألة الرابعة: أنو ليس كل أحد يستطيع أف يتوضأ با١تد ويغتسل بالصاع، فإف كثَت ا من الناس ال 
                            ً                                                      ٭تسن صب ا١تاء ولذلك جاء أف رجبل  سأؿ اإلماـ أٛتد فقاؿ: إ٘ب أتوضأ ٔتد ويكفيٍت؟ فقاؿ: إف كاف 

ً       قاصد ا ىذا  -وا١تد ىو ٚتع اليدين ماء-من غَت مسح أجزأؾ. فبعض الناس إذا أراد أف يتوضأ با١تد يكفيك     
ا١تقدار فإنو رٔتا مسح بعض أعضاء وجهو وبعض أعضاء يده، فيكوف فيو مشقة لكن بعض الناس يكوف 

ً                      مدبر ا للماء ٤تسن ا فيو، ولذلك ا١تقصود أف ا١تسلم دائم ا يقصد اال٬تازة ُب ا١تاء  والتقليل وال يقصد أف يصل     ً           ً                                
 إٔب ا١تد.

ا١تسألة ا٠تامسة: أف ا١ترء لو توضأ بأقل من مد أو اغتسل بأقل من صاع مع اإلتياف با١تفروض 
ألجزأه، وقد نص على ذلك اإلماـ أٛتد وغَته، وأما قولو: يكفيك صاع. فإنو ٤تموؿ على األغلب لفعل 

 النيب صلى اهلل عليو وسلم.
 *** المتن ***

 .التػََّيمُّمِ  بابُ 
 : *** الشرح ***

 مفردات الحديث:
التيمم مأخوذ من ٙب الشيء أي قصده، فالشخص إذا قصد الًتاب وتطهر بو  :(باُب التػََّيمُّمِ ) قولو:

ً   فإنو يكوف متيمم ا.                
  *** المتن ***
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وسلم رََأى  )َأفَّ َرُسوَؿ اهلِل صلى اهلل عليو: -رضي اهلل عنو-َعْن ِعْمَراَف ْبِن ُحَصْيٍن  - ٔٗ
؟ فَػَقاَؿ: يَا  ؟ فَػَقاَؿ: يَا ُفالُف، َما َمنَػَعَك َأْف ُتَصلَّْي ِفي اْلَقْوـِ َرُسوَؿ اللَِّو رَُجاًل ُمْعَتزاًل، َلْم ُيَصلّْ ِفي اْلَقْوـِ

 .َأَصابَػْتِني َجَنابٌَة، َوال َماَء، فَػَقاَؿ: َعَلْيك بِالصَِّعيِد، فَِإنَُّو َيْكِفَيَك(
 : *** الشرح ***

 مفردات الحديث:
أي ٓب يصل  :(َأفَّ َرُسوَؿ اهلِل صلى اهلل عليو وسلم رََأى رَُجاًل ُمْعَتزاًل، َلْم ُيَصلّْ ِفي اْلَقْوـِ ) قولو:

                                                      ُ                                    مع الناس، وىذا يدلنا على أف ا١ترء إذا دخل ا١تسجد فإنو ال ي شرع لو أال يصلى مع إماـ ا١تسجد، وىذا 
ً              ً             ً                              ى ا وقد يكوف ٤ترم ا، يكوف مكروى ا إذا كاف ا١ترء قد صلى ٍب أتى، االنفصاؿ عن اإلماـ قد يكوف مكرو 

)ما بالكما ٓب تصليا والدليل على ذلك: ١تا انفتل النيب صلى اهلل عليو وسلم من صبلتو فرأى رجلُت قاؿ: 
، فدؿ ىذا على )إذا صلى أحدكم ُب رحلو ٍب جاء فليصل معنا(، قاال: صلينا ُب رحالنا. قاؿ: معنا؟(
 اب أف يصلي ويعيد الصبلة مرة أخرى. استحب

                  ً                                                                 ويكوف ترؾ الصبلة ٤ترم ا: إذا تعمد ا١ترء ترؾ الصبلة إلدراؾ ٚتاعة ثانية، وىذا ىو احملموؿ عليو 
حديث أيب بركة الثقفي عند أيب داود: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم هنى عن تكرار اٞتماعة ُب ا١تسجد 

ا١ترء الصبلة حىت تنتهي فيصلي صبلة أخرى ويفعلها بعض الناس   الواحد. فصفة تكرار اٞتماعة أف ينتظر
، وقد جاء ُب اٟتديث: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم  )ذكر أف ُب آخر   ً                                                                        كرى ا لئلماـ، وىذا ال ٬توز وىو ٤تـر

، )صلوا الصبلة لوقتها ٍب صلوا مع أئمتكم(قالوا: وما تأمرنا؟ قاؿ:  الزماف أقواـ يؤخروف الصبلة عن وقتها(
فدؿ على أنو ال ٬توز ترؾ الصبلة لصبلة غَتىا، وبعض الناس يًتؾ الصبلة مع اإلماـ مع حضوره ُب ا١تسجد 
ّ                         لبدعة موجودة ُب بعض البلداف وكانت موجودة ُب ا١تسجد اٟتراـ إٔب أف من  اهلل عز وجل على ا١تلك عبد                                                               

بلداف ُب ا١تسجد الواحد ثبلثة أئمة العزيز فألغاىا وىي ما يسمى بتكرار احملاريب، فإنو يوجد ُب بعض ال
َ   يصلي األوؿ ٍب الثا٘ب ٍب الثالث، كل على حسب مذىبو الفقهي، وىذه بدعة باتفاؽ أىل العلم وٓب ٖت  د ث  ْ ُ                                                                                    
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ً                                                  ُب مساجد ا١تسلمُت إال ُب عصور متأخرة جد ا، وىذه ما زالت موجودة وقد كانت ُب مكة إٔب عهد يعٍت                                   
ّ           قبل ٨تو تسعُت سنة فمن  اهلل عز وجل  بإزالتها، ولذلك ىذه من البدع احملدثة  وىم آٙتوف وال شك.                   

، فإ٘ب رأيت   امرأ                                                            ً      ً           األمر الثالث: أف بعض الناس قد يًتؾ اٞتماعة ُب ا١تسجد مع حضوره جهبل  وتأوال 
يدخل ا١تسجد وقد فاتو مع صبلة اإلماـ ركعة فيتعمد أف يبقى حىت ينصرؼ اإلماـ ٍب يصلي مع اٞتماعة 

و أدرؾ تكبَتة اإلحراـ، وىذا مسكُت، وا١تقصود باٟتديث الذي عند اإلماـ أٛتد إف صح: أف الثانية ْتجة أن
ً                                                         من حافظ على تكبَتة اإلحراـ أربعُت صباح ا. ا١تقصود هبا مع اإلماـ الراتب، ولذلك الذي قرره الشيخ تقي                                    

شهد األخَت أي ٓب يدرؾ وال الدين وغَته من أىل العلم: أف ا١ترء إذا دخل ا١تسجد وكاف اإلماـ الراتب ُب الت
ركعة مع اإلماـ فإف األفضل أف يدخل مع اإلماـ وال ينتظر حىت يصلي ُب اٞتماعة الثانية؛ ألف اإلماـ الراتب 

 أؤب وأفضل بكثَت من اٞتماعة الثانية.
إذف: إنكار النيب صلى اهلل عليو وسلم على من رآه ٓب يصل مع الناس ُب ٤تلو على إطبلؽ: إما 

 سبيل الكراىة أو التحرٙب.على 
؟) قولو:  أي معنا. :(فَػَقاَؿ: يَا ُفالُف، َما َمنَػَعَك َأْف ُتَصلَّْي ِفي اْلَقْوـِ
 :(فَػَقاَؿ: يَا َرُسوَؿ اللَِّو َأَصابَػْتِني َجَنابٌَة، َوال َماَء، فَػَقاَؿ: َعَلْيك بِالصَِّعيِد، فَِإنَُّو َيْكِفَيكَ ) قولو:

 ىذه اٞتملة فيها من الفقو مسائل:
                                              ً                                  ا١تسألة األؤب: أف التيمم يرفع اٟتدث األصغر واألكرب مع ا؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم أرشد 

 إليو ىذا الرجل وكاف على جنابة.
ً                                   ا١تسألة الثانية: أف التيمم رافع للحدث وليس مبيح ا، فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:                                               

                            ً                                                    ؿ على أنو كالطهارة ا١تائية ٘تام ا ال فرؽ، فبل نقوؿ: إنو ينتهي ٓتروج الوقت، وال نقوؿ غَت ، ٦تا يد)يكفيك(
ً       ذلك من اآلثار ا١تًتتبة على أنو مبيح وليس برافع، بل الصحيح أنو رافع مطلق ا وليس مبيح ا فقط.            ً                                                                    

إف ما يتيمم بو ، ف)عليك بالصعيد(ا١تسألة الثالثة: وىي مهمة، ُب قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
 ا١ترء أربع درجات وىذه قاعدة مهمة، الذي يتيمم بو ا١ترء عند تطهره بالًتاب أربعة أشياء:
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ً        ُ                                                      أو٢تا: قالوا: ما كاف صعيد ا ولو غ بار. ا١تراد بالصعيد ىو ما صعد على وجو األرض من أصل األرض                         
لقة األرض، فما كاف صعيد ا أي من خلقة األرض ولو غبار فهذ ً                               يعٍت من خ                        ِ ا بإٚتاع أىل العلم ٬توز التيمم        

ْ  فػ ل م  ٕت  د وا م اء  فػ تػ ي م م وا ص ع يد ا ط ي ب ا ف ام س ح وا ب و ج وى ك م  و أ ي د يك م  }بو، والدليل عليو: قوؿ اهلل عز وجل:   ُ   ِ  َْ َ   ْ  ُ  ِ  ُ  ُ  ِ    ُ  َ  ْ  َ   ً ِّ َ    ً  ِ  َ     ُ    َ َ َ    ً  َ    ُ َِ   ْ  َ َ 
ُ                                                 [، فما ليس لو غبار أي ج ـر ينتقل لليد فليس منو شيء، إذف األمر األوؿ اجملمع عٙا١تائدة: { ]ِ ْ  ُ م ن و   لى                       

 جواز التيمم منو: ما ٚتع أمرين: 
ً                          األمر األوؿ: أف يكوف صعيد ا أي صاعد ا على وجو األرض من خلقتها.          ً                        

 األمر الثا٘ب: لو غبار، أي ينتقل بالضرب.
ً                                                           الصورة الثانية: ما كاف أصلو صعيد ا ولكنو انتقل إما إٔب جدار أو غَته ولو غبار، والفرؽ بُت األؤب                                 

ْ                        األرض وإ٪تا انتقل وحده، وىي دوف الصورة األ و ٔب، واأل و ٔب أف ال تنتقل ٢تا إال إذا والثانية: أنو ليس على   َ       ُ  ُ                                       
عجزت عن األؤب، قالوا: ما كاف أصلو من األرض أي لو غبار ولكنو ليس عليو، كأف يضرب ا١ترء على 

ضرب على نبات والنبات لو غبار فإنو إذا ضرب عليو ُب ىذه ا٢تيئة فإنو يصل إٔب يديو منو شيء، أو 
            ً                                                                           صوؼ، وجد صوف ا فضرب عليو ولو صوؼ شاة ولو غبار يضرب عليو، فيقولوف: ٬توز التيمم بو؛ ألنو لو 
                                                              ً                              غبار ُب يده، والدليل على ذلك: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم أتى جدار ا فضرب عليو وتيمم. ىنا الغبار 

 و غَت ذلك.أين ىو؟ ليس على األرض ولكنو انتقل إٔب اٞتدار ومثلو الصوؼ ومثل
لقة األرض ولكن ال غبار لو، وصورة ذلك قالوا:   ِ                                            الصورة الثالثة: أف يكوف صعيد ا من أصل خ            ً                            
ً                 كالرمل. والرمل ليس لو غبار فإنك إذا ضربت بيديك على الرمل ليس لو غبار، ومثلو أيض ا اٟتصباء الصغَتة                                                                                

ً        قد ال يكوف عليها غبار ولكنها من أصل األرض، فالصحيح أيض ا أنو ٬ت وز التيمم عليها، والدليل على ذلك:                                                    
أف النيب صلى اهلل عليو وسلم عندما ذىب لغزوة تبوؾ تيمم، ومعلـو أف الطريق بُت ا١تدينة إٔب تبوؾ منطقة 
رمل، نفط ا١توجود ُب اٞتوؼ وما يتعلق هبا أو ا١تناطق القريبة منها، ولذلك استدؿ أىل العلم على أنو ٬توز 

 اف األؤب أف يبحث عما لو غبار.التيمم على الصعيد وإف ك
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ا لو غبار، تراب ا لو غبار ينقلو  ً                ً                الصورة الرابعة: أف يكوف قد انتقل بفعل اآلدمي، أف ينقل ا١ترء صعيد                                                               
ىو فيكوف ا١ترء ُب غرفتو ٍب يأٌب بإناء فيو تراب لو غبار أو خرقة فيها تراب فيو غبار فيتيمم هبا، فنقوؿ ُب 

 ىذه اٟتالة: يصح التيمم.
 ١تاذا جعلنا الرابع ىو األخَت؟. :س
 ألنو ٓب يثبت أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٛتل معو تراب، فلذلك جعلناىا ا١ترتبة الرابعة. جػ:
 ما الذي ال ٬توز التيمم عليو؟. :ٕس
 يقولوف: ال ٬توز التيمم بثبلثة أشياء:  جػ:

ر، ما ليس أصلو من خلقة األرض األوؿ: ال ٬توز التيمم على ما ليس أصلو تراب ولو كاف لو غبا
وإف كاف لو غبار، مثل الدقيق، لو أراد امرؤ أف يتيمم على الدقيق، نقوؿ: ما ٬تزئ بإٚتاع أىل العلم؛ ألف 

ً   الدقيق ليس صعيد ا.                
ً                   الثا٘ب: قالوا: إذا غَتتو الصنعة أو النار عن أصل خلقتو فانتقل من كونو صعيد ا من األرض إٔب كونو                                                                        

عنده كيس أٝتنت فضربو فتيمم بو، نقوؿ: باتفاؽ ال يصح التيمم عليو، ولو أتيت    ً           شيئ ا آخر، شخص 
ِ   با٠تزؼ ٍب كسرتو ٍب تيممت عليو نقوؿ: ال يصح؛ ألف ا٠تزؼ ح ر ؽ.  ُ                                                  

ً                                           الثالث: ال ي تيمم على ماال غبار لو ٦تا ليس صعيد ا، لو أتيت اآلف إٔب الرخاـ فضربت عليو يديك،                                 ُ           
ٔب ا١ترقد الذي تناـ عليو فإف ضربت عليو وجدت لو غبار فهذا من النوع نقوؿ: ال يصح التيمم. لو أتيت إ

الثا٘ب وإف كاف أنت الذي وضعت الغبار على ا١ترقد فهو الرابع، وإف ضربت على الفراش االسفنج فلم يكن 
لو ضربت عليها بإٚتاع أىل العلم ال ٬توز  ٛٔلو غبار فنقوؿ: بإٚتاع أىل العلم ال ٬توز التيمم عليو، الطاولة

 التيمم عليها.
 *** المتن ***

 

 
 ا١تفرغ: وىي الطاولة اليت أماـ الشيخ ُب احملاضرة. ٛٔ



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٕٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

)بَػَعثَِني النَِّبيُّ صلى اهلل عليو وسلم ِفي َحاَجٍة، َعْن َعمَّاِر ْبِن يَاِسٍر رضي اهلل عنهما قَاَؿ:  - ٕٗ
ابَُّة، ثُمَّ أَتَػْيُت النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم فََأْجَنْبُت، فَػَلْم َأِجِد اْلَماَء، فَػَتَمرَّْغُت ِفي الصَِّعيِد، َكَما َتَمرَّ  ُغ الدَّ

ثُمَّ َضَرَب بَِيَدْيِو اأَلْرَض َضْربًَة َواِحَدًة،  -َفذََكْرُت َذِلَك َلُو، فَػَقاَؿ: إنََّما َيْكِفَيَك َأْف تَػُقوَؿ بَِيَدْيَك َىَكَذا 
 . ْيِو َوَوْجَهُو(ثُمَّ َمَسَح الشَّْماَؿ َعَلى اْلَيِميِن، َوظَاِىَر َكفَّ 

 : *** الشرح ***
ُب صفة التيمم وىو من أىم األحاديث ُب الباب، أنو أجنب  -رضي اهلل عنو–ىذا حديث عمار 

، فأتى النيب صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنو–                                                   ً                        فلم ٬تد ا١تاء فتمرغ ُب الصعيد أي لف جسده ُب الًتاب كامبل 
، ٍب ضرب بيديو )إ٪تا يكفيك أف تقوؿ بيديك ىكذا(فقاؿ: وسلم فذكر لو ذلك أنو عمم جسده بالًتاب 

 األرض ضربة واحدة.
 مفردات الحديث:

 ىذه اٞتملة فيها مسألتاف فقهيتاف مهمتاف: :(ثُمَّ َضَرَب بَِيَدْيِو اأَلْرَض َضْربًَة َواِحَدةً ) قولو:
                                                              ً                ً   ا١تسألة األؤب: فيو دليل على استحباب الضرب حاؿ التيمم وأال يكوف وضع ا وإ٪تا يكوف ضرب ا، 
                       ً                                                                     والفائدة من أف يكوف ضرب ا: قالوا: لكي ينتقل الغبار إٔب األكف؛ ألف الوضع وحده ال ينقل الغبار ولكن 

ع لكي ينتقل الغبار إٔب ما الضرب ىو الذي ينقلو. ولذلك زاد بعض أىل العلم استحباب التفريج بُت األصاب
                        ً                                                            بُت األصابع ولكنو ليس واجب ا، وٓب نقل: إف الضرب واجب. ١تاذا؟ ألنو جاء ُب حديث آخر وىو حديث 
ابن عمر: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم وضع يديو على اٞتدار، فدؿ على أف الوضع ٣تزئ لكن األفضل 

 فيها الضرب لتحقق انتقاؿ الًتاب.
أنو قاؿ: ضرهبا ضربة واحدة. وىذا نص على أف ا١تشروع ُب التيمم إ٪تا ىو ضربة  ا١تسألة الثانية:

واحدة، وأما ما جاء أنو ضرب ضربتُت فاٟتديث ضعيف وال يستقيم االحتجاج بو، فالصحيح أف الضرب 
ُ                             ً   للتيمم إ٪تا يكوف ضربة واحدة ٯت سح هبا الوجو وٯتسح هبا اليداف مع ا.                             

 ىذه اٞتملة الثانية فيها فوائد: :(اَؿ َعَلى اْلَيِميِن، َوظَاِىَر َكفَّْيِو َوَوْجَهوُ ثُمَّ َمَسَح الشّْمَ ) قولو:
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 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

الفائدة األؤب: الًتتيب بُت أعضاء التيمم، فإنو ُب ىذا اٟتديث مسح يديو قبل وجهو، وُب اآلية 
ْ  ِ ْ  ُ ف ام س ح وا ب و ج وى ك م  و أ ي د يك م  م ن و  }يقوؿ اهلل عز وجل:   ُ   ِ  َْ َ   ْ  ُ  ِ  ُ  ُ  ِ    ُ  َ  ْ ورجح أىل العلم حديث عمار؛ ألنو  [،ٙا١تائدة: { ] َ 

ُ  ْ ف ام س ح وا ب و ج وى ك م  و أ ي د يك م  }مبُت لآلية، قالوا: وألف الواو ُب قوؿ اهلل عز وجل:    ِ  َْ َ   ْ  ُ  ِ  ُ  ُ  ِ    ُ  َ  ْ ، ال تقتضي الًتتيب إال { َ 
                                           ً                                               على قوؿ ضعيف حكاه ابن ىشاـ ُب مغٍت اللبيب نقبل  عن ابن فارس اللغوي ا١تشهور، والصحيح: أف  الواو 

ب ُب اآلية، فبل تعارض بُت اآلية وبُت اٟتديث، وىناؾ أحاديث أخرى أصرح ُب الداللة ال تقتضي الًتتي
 على أنو مسح يديو ٍب مسح بعد ذلك وجهو.

الفائدة الثانية: أف قولو: مسح الشماؿ على اليمُت. فيها استحباب البداءة باليمُت ُب التيمم، فإف 
ما الًتاب بالضربة ٍب يبدأ باليمُت فيمسح الشماؿ ا١ترء إذا ضرب األرض ضربة واحدة، باطن كفيو وصله

على اليمُت، فمسحو الشماؿ على اليمُت إذف مسح اليمٌت قبل اليسرى ٍب ٯتسح اليمُت على الشماؿ، ٬تعل 
                                                                           ُ             اليمٌت على يده الشماؿ، وصفة ا١تسح فيها أنو خاص بالكفُت لقولو: وظاىر الكفُت. وال ي رفع ا١تسح إٔب 

من اٟتديث فإنو قاؿ: وظاىر كفيو. وٓب يصح حديث قط أنو رفع إٔب الذراع، وىنا الذراعُت وىذا واضح 
قاعدة ذكرهتا من قبل: أف كل ٦تسوح ٯتسح مرة واحدة فقط، وعلى ذلك يقوؿ أىل العلم: إف السنة أف 
ٕتعل أطراؼ األصابع على يدؾ ٍب ٘تسح، وبعض أىل العلم يقوؿ: باطن الكفُت ٕتعلهما للوجو. ولكن ال 

انع لو جعلت باطن الكف على اليد، مذىب اٟتنابلة يقولوف: ٘تسح يديك بأطراؼ أصابعك و٘تسح م
                                                                              ً                وجهك بباطن كفيك. ولكن الرواية الثانية اختيار الشيخ وغَته يقوؿ: إنو لو مسح هبما مع ا وباقي الغبار 

لف السنة، وإ٪تا مسح بو وجهك ألجزاء. وعلى ذلك فإف من ٯتسح هبذه ا٢تيئة أكثر من مرة يكوف قد خا
 ا١تسح مرة واحدة.

ووجهو ىذه اٞتملة تدؿ على أنو ٬تب استيعاب الوجو ُب ا١تسح عند التيمم، وقد  :َوَوْجَهُو() قولو:
                                                          ً                                ذكرنا حد الوجو أنو من منابت الشعر إٔب من ا٨تدر من اللحيُت طوال  وال عربة باألقرع وال باألفرع، األقرع 

امتو، واألفرع: الذي ينزؿ الشعر فيغطي بعض جبهتو، ال عربة هبؤالء ُب ىو: الذي ٭تسر رأسو فيظهر بعض ى
حد الوجو وإ٪تا العربة بغالب الناس الذي ىو انفصاؿ الوجو عن مقدـ الرأس، ومن البياض الذي بُت األذنُت 

 معٌت    ً      ً                                                                          ٯتين ا ومشاال  فيجب استيعاب ىذه ا١تنطقة كاملة با١تسح عند التيمم، وا١تضمضة واالستنشاؽ نقوؿ: ال



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٗٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

٢تما ىنا. والقاعدة: فما شق وصوؿ الًتاب إليو سقط، كما أف باطن الشعر ال ٯتكن وصوؿ الًتاب إليو 
يسقط، فكذلك ا١تضمضة واالستنشاؽ، فبل نقوؿ للشخص إذا أراد أف يتيمم: أدخل يدؾ ُب أنفك أو ُب 

 فيك.
  



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٕ٘ٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 أسئلة وردت للشيخ:
                        ُ                               ما حكم ٗتليل اللحية ُب الغ سل وىل ٬تب غسل باطنها ُب الغسل؟. :ٔس
٨تن قلنا: إف التخليل للرأس وٗتليل اللحية يشمل أمرين: يشمل التخليل لباطن الشعر أي الذي  جػ:

ال يظهر، ويشمل التخليل للبشرة، أما التخليل للبشرة فإنو سنة، وحكى ذلك الشيخ تقي الدين وغَته من 
بل نقل ابن قدامة أنو رواية واحدة من مذىب أٛتد أنو ٗتليل البشرة ال يلـز إيصاؿ ا١تاء إٔب أىل العلم، 

البشرة، وأما غسل باطن الشعر، فا١تراد بباطن الشعر؟ الشعرة ما يراه الناس على ظاىرىا وما ال يراه الناس 
الفرض فإنو ٬تب غسلو، وأما اٞتهة األخرى من الشعر ىذا يسمى باطنها، أما باطن الشعر فما كاف ُب ٤تل 

ا١تسًتسل ُب اللحية وُب شعر الرأس ال ٬تب غسلو، ولذا ٓب يأمر النيب صلى اهلل عليو وسلم ا١ترأة اٟتائض أف 
ُ                                   ٖتل ضفَتهتا عند اغتسا٢تا، لو كاف ٬تب غسلو لقاؿ: ح لي ضفَتتك. فبل ٬تب حلو ٦تا يدؿ على أف                                             

 ا ىو مستحب.ا١تسًتسل وكذلك باطن الشعر ال ٬تب غسلو وإ٪ت
سائل يقوؿ: استجمرت با١تناديل وبعد حضور ا١تاء توضأت ونسيت أف أستنجي با١تاء ىل  :ٕس

 يكفي االستجمار با١تناديل عن ا١تاء؟.
رضواف –ىذه تكلمنا عنها الدرس ا١تاضي، وكاف بعض الناس ١تا جاءت ا١تياه ُب عهد الصحابة  جػ:

ً                                                 دائم ا، فكاف بعض الصحابة؛ كابن عمر، وسعد بن أيب وقاص،  ظن أنو ٬تب االستنجاء با١تاء -اهلل عليهم    
وعبد اهلل بن الزبَت، يشددوف ُب ذلك ويقولوف: إف الرجل ٬تب عليو أف يستجمر باٟتجارة فقط، من ٗتفيف 
ا للماء، حىت ذكرت أف  ً                     اهلل عز وجل علينا أنو نكتفي باالستجمار وتر ا ثبلث ا فأكثر ولو كاف ا١ترء واجد                          ً     ً                                       

                     ُ                                                                   إ٪تا منعوا ليس؛ ألنو ال ي شرع االستنجاء با١تاء كما أقره الشيخ تقي الدين، وإ٪تا منعوا لكي ال يظن الصحابة 
حديث عهد باإلسبلـ أنو ٬تب االستنجاء با١تاء فقط دوف غَته، فصاحبنا ىذا الذي استجمر با١تنديل 

تفاؽ أىل العلم حىت سعد بن االستجمار اجملزئ الذي يزيل حكم ا٠تارج من السبيلُت فإنو يكوف ٣تزأ لو با
ا لو. ً      أيب وقاص وغَته من أىل العلم وال يلزمو أف يستنجي با١تاء ولو كاف واجد                                                                 

  



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٙٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 ٙالشريط: 
 *** المتن ***

)ُأْعِطيُت َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّو رضي اهلل عنهما: َأفَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم قَاَؿ:  - ٖٗ
نَّ َأَحٌد ِمْن األَْنِبَياِء قَػْبِلي: ُنِصْرُت بِالرُّْعِب َمِسيَرَة َشْهٍر، َوُجِعَلْت ِلي اأَلْرُض َمْسِجًدا َخْمساً، َلْم يُػْعَطهُ 

أَلَحٍد قَػْبِلي، َوَطُهورًا، فَأَيَُّما رَُجٌل ِمْن أُمَِّتي َأْدرََكْتُو الصَّالُة فَػْلُيَصلّْ، َوُأِحلَّْت ِلي اْلَمَغاِنُم، َوَلْم َتِحلَّ 
َعُث إَلى قَػْوِمِو َخاصًَّة، َوبُِعْثُت إَلى النَّاِس َعامًَّة(وَ   .ُأْعِطيُت الشََّفاَعَة، وََكاَف النَِّبيُّ يُػبػْ

 : *** الشرح ***
أف  -رضي اهلل عنو–باب التيمم وىو جابر  -رٛتو اهلل–ىذا اٟتديث ختم بو الشيخ عبد الغٍت 

اٟتديث، وىذه األمور  ٓب يعطهن أحد من األنبياء قبلي()أعطيت ٜتًسا النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
                                                                            ُ       ا٠تمس ذكرىا النيب صلى اهلل عليو وسلم ليست على سبيل اٟتصر بل إنو صلى اهلل عليو وسلم أ وٌب ىو 

رٛتهم –وأمتو العديد من ا٠تصائص اليت ٓب يعطها أحد من األنبياء وال األمم قبلنا، وقد جرت عادة الفقهاء 
ا٠تصائص ُب كتاب النكاح، فإف بعض الفقهاء الذين يذكروف خصائص النيب صلى اهلل عليو  بذكر ىذه -اهلل

وسلم وخصائص أمتو يذكروهنا ُب أوؿ باب النكاح، وناسب ذكرىا ُب باب النكاح؛ ألف النيب صلى اهلل عليو 
ا٠تصائص  وسلم من خصائصو ىو دوف أمتو أنو ٬توز لو أف يتزوج بأكثر من تسع ولكن ا١تصنف ذكر ىذه

، ولذا سنقتصر ُب )وجعلت ٕب األرض مسجًدا وطهورًا(ُب باب التيمم؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
 على ىذه اٞتملة دوف ما عداىا لكي ٯتكننا أف ٪تر على األحاديث اليت بعدىا. *** الشرح ***

 مفردات الحديث:
أي جعلت ٕب وألميت، واألصل ُب القاعدة عند  :(اَوُجِعَلْت ِلي األَْرُض َمْسِجًدا َوَطُهورً ) قولو:

الفقهاء: أف ما ثبت للنيب صلى اهلل عليو وسلم ثبت ألمتو من بعده إال أف يدؿ الدليل على التخصيص، 
وىذا ىو الراجح، أف كل ما ثبت للنيب صلى اهلل عليو وسلم ىو ثابت ألمتو؛ ألف من الناس من يقوؿ: إف 
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يثبت ألمتو. وُب ذلك نظر بل ال بد أف يكوف ىناؾ دليل ٮتص النيب صلى اهلل  األصل أف ما ثبت للنيب ال
 عليو وسم هبذا الفعل لكي ٧تعلو من خصائصو.

       ً                        ً                أي مكان ا للسجود، فا١تسجد أي مكان ا للسجود، ولفظة  :(َوُجِعَلْت ِلي اأَلْرُض َمْسِجًدا) قولو:
                                   ُ              مسجد ومصلى ومقربة وما كاف على وزهنا ي قصد بو أمراف:

األمر األوؿ: موضع السجود وموضع الصبلة وموضع القرب، فإف القرب الواحد يسمى مقربة، وا١تكاف 
ً                                                             الذي يسجد فيو ا١ترء يسمى مسجد ا، وا١تكاف الذي يصلي فيو ا١ترء يسمى مصلى، ويقصد بو ا١تكاف احملاط                             

ً                               بسور، وج عل ٥تصص ا لفعل الصبلة والسجود أو القرب.        ُ         
      ً           أي موضع ا للسجود،  )وجعلت ٕب األرض مسجًدا(األمر الثا٘ب: قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

                             ً                                                          فدؿ ذلك على أف األصل ُب األرض ٚتيع ا جواز الصبلة فيها، ٓتبلؼ األمم اليت قبلها فإهنم كانوا ال يصلوف 
.         ْ                                                       إال ُب البي ع وُب الكنائس و٨توىا، فكل موضع ٬توز الصبلة فيو إال أف يكوف  ً            ً  ا١توضع ٧تس ا، وىذا أوال          

    ً                                                                                  ثاني ا: أف يكوف الصبلة ُب ىذا ا١توضع ذريعة للشرؾ كا١تقربة، أو إٔب مقربة، أف يكوف ا١ترء ُب قبلتو 
 قرب. 

    ً                                                                            ثالث ا: أف يكوف السبب ىو مظنة النجاسة واالستكراه، مثل هني النيب صلى اهلل عليو وسلم عن 
                             ً                        اٟتماـ ال لنجاستو فإنو ليس مكان ا للتبوؿ وال للغائط وإ٪تا الصبلة ُب اٟتماـ، فإف النهي عن الصبلة ُب 

وإ٪تا هنى النيب  -           ُ                                     ا١توضع الذي ي ستحم بو مثل ا١توجود ُب ببلد الشاـ وغَتىا–                ُ           للمستحم، وإ٪تا است كره اٟتماـ 
ً                     صلى اهلل عليو وسلم عن الصبلة فيو استكراى ا؛ وألنو مظنة للنجاسة، ليس ٧تس ا وإ٪تا مظنة للنجاسة.                             ً                                      

  ً                                                                                ابع ا: قد ينهى النيب صلى اهلل عليو وسلم عن الصبلة ُب موضع لكونو من معاطن اإلبل، وا١تعٌت ُب  ر 
 كوهنا معاطن اإلبل ٥تتلف فيها على نظر طويل. 

                         ُ                                                       ىذه األمور األربعة ىي اليت ي نهى عن الصبلة فيها، وما عداىا فكل موضع ُب األرض ٕتوز الصبلة 
الذي جاء ُب النهي عن الصبلة على ظهر الكعبة والنهي عن الصبلة  فيها حىت على ظهر الكعبة، واٟتديث

 ُب ا١تزبلة فكلو فيو نظر والصحيح جوازه.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٛٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

أي أتطهر بو، وىذه اٞتملة نص على ا١تسألة اليت  :(َوُجِعَلْت ِلي اأَلْرُض َمْسِجًدا َوَطُهورًا) قولو:
ً                            ُ        د ا ٬توز التطهر بو والتيمم وال ي شًتط أف ذكرناه ُب الدرس السابق وىو أف كل ما كاف على وجو األرض صاع

ُ       يكوف لو غبار، إذ لو ي شًتط ذلك ١تا كاف ُب جعل األرض ٚتيع ا طهور ا للمسلم مزية وإال لقاؿ: وج علت ٕب                           ً      ً                              ُ                    
          ً                                              ً                                   الًتبة طهور ا. فلم يشًتط النيب صلى اهلل عليو وسلم أف تكوف تراب ا وٓب يشًتط أف يكوف ٢تا غبار، وىذه ىي 

                                            ُ           اليت ذكرناىا ُب الدرجات األربع من األشياء اليت ي تيمم عليها.الدرجة الثالثة 
 *** المتن ***

 باُب الحيِض:
 : *** الشرح ***

 مفردات الحديث:
بلة ٮترج من ا١ترأة من قعر رٛتها، وىذا الباب ىو ُب  :(باُب الحيضِ ) قولو: ِ                                               اٟتيض ىو دـ ج             

اٟتقيقة من أصعب أبواب الفقو، وقد قاؿ بعض ا١تشايخ: إف أصعب أبواب العبادات: باب اٟتيض، 
وأصعب أبواب ا١تعامبلت: باب الغصب، وأصعب أبواب األنكحة وما ُب حكمها: باب ألفاظ الطبلؽ، 

ٟتلف عند من يرى التعليق واٟتلف بالطبلؽ يقع بو الطبلؽ. فا١تقصود أف ىذا الباب سواء ُب التعليق أو ا
                      ُ                                                                   من األبواب الدقيقة اليت ت شكل على كثَت من الناس، ولذلك يقوؿ أىل العلم: إف ما ٮترج من ا١ترأة من 

ً                             حيث اٞتـز بكوف حيض ا أـ ليس ْتيض على ثبلثة درجات:                  
 ا١تفيت إف سئل عنو بأنو من اٟتيض.النوع األوؿ: نوع ٕتـز ا١ترأة و٬تـز 

 النوع الثا٘ب: ال ٕتـز ا١ترأة وال ا١تفيت ا١تسئوؿ على أنو ليس ْتيض.
                         ُ                                                     النوع الثالث: ا١تشكل الذي ي شكل، فقد يًتجح من باب الًتجح أنو حيض، وقد يًتجح أنو من 

 باب االستحاضة.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٕٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ساء إ٪تا ىو من باب الظن ال من                      ً                                  ويدلنا ذلك على أف كثَت ا من األحكاـ اليت تصدر على أعياف الن
١تا ذكر  -رٛتهم اهلل–باب القطع؛ ألف ىذا الباب دقيق، وتصوره يكوف فيو استشكاؿ كثَت، وبعض الفقهاء 
 أحواؿ النساء اٟتيض ذكر أهنن يصلن إٔب أكثر من مائيت حالة، وكل حالة ٢تا حكمها.

 تنبيو:
ً        ده، أود أف أنبو ١تصطلحُت مهمُت جد ا؛ ألنو وما بع -رضي اهلل عنها–وقبل أف نبدأ ْتديث عائشة                               

سيكثر تكرار٫تا وينبٍت عليهما الكثَت من األحكاـ، ٬تب أف نعرؼ أف النساء قد يكن معتادات أو ٦تيزات أو 
فاقدات ٢تذين األمرين أو أحد٫تا، فيجب أف نعلم ما معٌت ا١ترأة ا١تعتادة؟ وما معٌت ا١ترأة ا١تميزة؟ فأما ا١ترأة 

إهنا ا١ترأة اليت تستطيع أف ٘تيز دـ اٟتيض من غَته، فإذا خرج منها دـ استطاعت أف ٖتكم بأف ىذا ا١تميزة ف
الدـ دـ حيض فإذا تغَتت أوصافو اليت سأذكرىا بعد قليل على سبيل اإلٚتاؿ جزمت بأف ىذا ا٠تارج ليس 

ه بواحد من ثبلث صفات ْتيض وإ٪تا ىو استحاضة، ىذه ا١تميزة كيف تستطيع أف ٘تيز حيضها؟ قالوا: ٘تيز 
 ىي األىم وىناؾ غَته، أىم الصفات اليت ٘تيز هبا ا١ترأة اٟتائض حيضها:

ا قريب ا من  ً       ً     األؤب: أف يكوف لو لوف قوي، اٟتيض لو ألواف أقوىا: السواد، يعٍت أف يكوف داكن ا جد     ً                                                                       
 لوف السواد.

 الثا٘ب: اٟتمرة الشديدة.
 الزىري. الثالث: اٟتمرة ا٠تفيفة، يعٍت يسمى اللوف

 الرابع: الكدرة.
ُ     ا٠تامس: الص فرة.           

ىذه ٜتسة ألواف كلها ألواف حيض، وبعضهم يزيد: ا٠تضرة، والًتبية نسبة للًتاب، وبعضهم يزيد 
                                         َ                              ً                      القصة البيضاء كبعض ا١تالكية، والصحيح أف الق صة البيضاء عبلمة طهر وليست لون ا من ألواف اٟتيض، وإ٪تا 

 ىي ٜتسة ىذا ورد هبا النقل.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٖٓٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

١ترأة إذا كانت تستطيع أف ٘تيز فتقوؿ: ىذا حيض وتقوؿ: ىذا ليس ْتيض. كيف ٘تيز؟ إذا خرج فا
عن ىذه األلواف ا٠تمسة فليس ْتيض، وإذا كاف قوي مع ضعيف بدأىا بأسود ٍب بعد ذلك جاءىا أصفر، 

يز  ُ    فالقوي حيض والضعيف ليس ْتيض، ىذا إذا اجتمع قوي مع ضعيف. ىذا األمر األوؿ الذي ٯت   بو.                                                                          
األمر الثا٘ب الذي ٘تيز بو ا١ترأة حيضها: قالوا: األوجاع ا١تصاحبة لنزوؿ دـ حيضها فإف ا١ترأة تعرؼ 

 بأوجاع خاصة تعرؼ بو نزوؿ حيضها.
 األمر الثالث: أف توجد رائحة وىذه رائحة ٦تيزة لو.

دـ أسود يَعرؼ  )إف دـ اٟتيضوقد أشار النيب صلى اهلل عليو وسلم ٢تذه األوصاؼ الثبلثة ُب قولو: 
     ُ                                               ، أي ي عرؼ باألوجاع ا١تصاحبة لو، بعض الرواة نطق بدؿ أف )يُعرؼ(، وجاء ُب بعض الروايات: لو رائحة(

َ       ُ                                              يقوؿ: يػ ع ر ؼ من الع ر ؼ، قاؿ: يػ ع ر ؼ. أي ي عرؼ باألوجاع ا١تصاحبة، إذف ىذه تسمى امرأة ٦تيزة.  ْ  ُ          ْ  َ        ِ  ْ  َ        
ر على أياـ معدودات ُب عدد حيضها، فهي ُب                                     ً           أما ا١ترأة ا١تعتادة ىي اليت استمرت أشهر ا ثبلثة فأكث

                                                           ً                                الشهر األوؿ والثا٘ب والثالث وا٠تامس والعاشر عادهتا ستة أياـ مثبل  أو سبعة أو ٜتسة أو أقل أو أكثر، 
 اعتادت على عدد معُت من األياـ، ىذه تسمى معتادة.

٭تكم على مسألة من إذف عرفنا الفرؽ بُت ا١تميزة وا١تعتادة هبذين الوصفُت، وال ٯتكن ألحد أف 
ا١تسائل بأهنا من اٟتيض أو ليس من اٟتيض إال أف يعرؼ حكم ا١تعتادة وا١تميزة، وسنذكر بعد قليل 

 .-رضي اهلل عنها–حكمهما بعد ذكر حديث عائشة 
  *** المتن ***

صلى اهلل عليو  )َأفَّ فَاِطَمَة بِْنَت أَِبي ُحبَػْيٍش: َسأََلِت النَِّبيَّ َعْن َعاِئَشَة رضي اهلل عنها  -ٗٗ
 وسلم فَػَقاَلْت: إنّْي ُأْسَتَحاُض َفال َأْطُهُر، َأفََأدَُع الصَّالَة؟ قَاَؿ: ال، إفَّ َذِلَك ِعْرٌؽ، َوَلِكْن َدِعي الصَّالةَ 

 .َقْدَر األَيَّاـِ الَِّتي ُكْنِت َتِحيِضيَن ِفيَها، ثُمَّ اْغَتِسِلي َوَصلّْي(
َحْيَضِة، فَِإَذا َأقْػبَػَلْت اْلَحْيَضُة: فَاتْػرُِكي الصَّالَة ِفيَها، فَِإَذا َذَىَب َقْدرَُىا )َولَْيَسْت بِالْ َوِفي ِرَوايٍَة 

ـَ َوَصلّْي(  .فَاْغِسِلي َعْنك الدَّ



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٔٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 : *** الشرح ***
 مفردات الحديث:

فَػَقاَلْت: إنّْي ُأْسَتَحاُض َأفَّ فَاِطَمَة بِْنَت أَِبي ُحبَػْيٍش: َسأََلِت النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم ) قولو:
رضي اهلل –كانت امرأة مستحاضة وىي زوجة عبد اهلل بن جحش   -رضي اهلل عنها–فاطمة : (َفال َأْطُهرُ 

ً                                                                      وكانت أيض ا أـ حبيبة بنت جحش وأختها ٛتنة بنت جحش مستحاضات، وأما ما روي عند مالك  -عنو         
وسلم كانت مستحاضة فإنو ضعيف ال يصح،  ُب ا١توطأ: أف زينب بنت جحش زوج النيب صلى اهلل عليو

                                                                    ُ                   وإ٪تا اليت كانت مستحاضة أـ حبيبة؛ ألهنا كانت ٖتت عبد الرٛتن بن عوؼ، والذي ن قل من النساء أهنن  
                                                                        ُ         كن مستحاضات ُب عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم ست، ليس على سبيل اٟتصر وإ٪تا الذي ن قل عنهن 

 .-رضي اهلل عن اٞتميع–اضات اٟتديث، فهذه فاطمة وأخت زوجها كن مستح
أي ٮترج مٍت اٟتيض بصفة دائمة فبل أطهر، إما أنو مستمر : (إنّْي ُأْسَتَحاُض َفال َأْطُهرُ ) قولو:

الشهر كلو أو أهنا قالت: إ٘ب أستحاض من باب األغلب، أغلب الشهر، وأنا مستحاضة، فكأف يكوف ذلك 
 من باب ا١تبالغة.

أي أف االستحاضة عرض وقيل: إف  :(قَاَؿ: ال، إفَّ َذِلَك ِعْرؽٌ  دَُع الصَّالَة؟َفال َأْطُهُر، َأفَأَ ) قولو:
: أي أف دـ االستحاضة الذي ىو الدـ غَت الطبيعي الذي ٮترج )ِعرؽ(معٌت قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

ِ                        من ا١ترأة غَت اٟتيض خارج من ع رؽ اٝتو العاذر فلذلك ٝتاه ع رؽ، وقيل: ال، بل إف قوؿ                           ِ النيب صلى اهلل عليو                          
ِ   ً      ً                        ، معناه أنو ليس دـ حيض وال يلـز أف يكوف ع رق ا معين ا، والعلم عند اهلل عز وجل.)إف ذلك ِعرؽ(وسلم:                                          

َ ِ   و ف ي ، (َوَلِكْن َدِعي الصَّالَة َقْدَر األَيَّاـِ الَِّتي ُكْنِت َتِحيِضيَن ِفيَها، ثُمَّ اْغَتِسِلي َوَصلّْي) قولو:
ٍ  ر و اي ة    َ  َ ِ                أي إف ذلك ع رؽ وليس باٟتيضة. :()َولَْيَسْت بِاْلَحْيَضةِ ِ             

ـَ ) قولو: بَػَلْت اْلَحْيَضُة: فَاتْػرُِكي الصَّالَة ِفيَها، فَِإَذا َذَىَب َقْدرَُىا فَاْغِسِلي َعْنك الدَّ فَِإَذا َأقػْ
واحدة وىي قوؿ ىذا اٟتديث ُب اٟتقيقة من أىم أحاديث أبواب اٟتيض، واإلشكاؿ فيو ُب ٚتلة  :(َوَصلّْي

، ىذه اٞتملة )قدر األياـ(، وُب الرواية األؤب: )فإذا ذىب قدرىا(النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب الرواية الثانية: 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٖٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

: إذا تعارض عند ا١ترأة عادهتا مع ٜٔىي سبب اٟتكم على ىذا اٟتديث واٟتكم ا١تستنبط منو، ووجو ذلك
٨تن عرفنا ما معٌت العادة أي –أف تكوف عادهتا ستة أياـ ٘تييزىا، كيف يكوف تعارض عادهتا مع ٘تييزىا؟ 

عادة األياـ ليس عادة الزماف، عادة الزماف ىل تأٌب ُب أوؿ الشهر أو منتصف الشهر ال يهمنا، يهمنا عادة 
                           ً                                      إذا كانت عادهتا ستة أياـ مثبل  والدـ الذي ٮترج منها زاد عن ىذه األياـ  -األياـ اليت ذكرت معناىا قبل قليل

لست وصل سبعة أياـ أو ٙتانية أياـ، نقوؿ ٢تا: أوؿ شيء الذي زاد عن األياـ الستة ىل ٘تيزين أهنا دـ ا
حيض أـ ال؟ باألوصاؼ الثبلثة اليت ذكرناىا قبل قليل، فإف قالت: ال. فاٟتمد هلل، ١تاذا نقوؿ: اٟتمد هلل؟ 

قالت: ال، ىذه األياـ اليت زادت عن الستة أياـ ألف العادة والتمييز اتفقا على أهنا ستة أياـ. ولو جاءت ا١ترأة 
لوهنا ورائحتها واألوجاع ا١تصاحبة معها مازالت مستمرة فيها. إذف ٘تييزىا ٘تييز ماذا؟ حيض، وبالنظر للعدد 
                                                                      ُ                      ليست ْتيض، إذف ىنا تعارضت العادة مع التمييز وىذه من أشكل ا١تسائل فأيهما ي قدـ؟ ىل نقدـ العادة؟ 

؟ فيو خبلؼ على قولُت والسبب ىذا اٟتديث، فإف ىذا اٟتديث روي عن النيب صلى اهلل أـ نقدـ التمييز
، فمن رجح ىذه )إذا ذىب حيضتك(، والرواية الثانية: )إذا ذىب قدرىا(عليو وسلم بروايتُت: الرواية األؤب: 

)إذا ذىب ية الثانية:            ُ                          ، قاؿ: إنو ي قدـ العادة. ومن رجح الروا)إذا ذىب قدرىا(الرواية األؤب اليت معنا: 
        ُ                                                ، قاؿ: ي قد التمييز، حيضك أي ٘تييز حيضك، وقدرىا أي عادهتا.حيضتك(

إذف من أىم ا١تسائل عندنا: إذا تعارض العادة مع التمييز أيهما ا١تقدـ؟ نقوؿ: ا١تقدـ العادة. وىذا 
أف ا١تقدـ ىو                                               ً                          ىو مشهور مذىب اإلماـ أٛتد وغَته من أىل العلم خبلف ا للشافعي، فإف الشافعي يرى

 التمييز.
       ً     ً             يرى رأي ا وسط ا فيقوؿ: إذا  -رٛتو اهلل–         ً     ً                                    وأذكر رأي ا وسط ا ُب ا١تسألة: كاف شيخنا الشيخ ابن باز 

تعارضت العادة والتمييز ففي أوؿ شهر تعمل بالتمييز والسبب قاؿ: إنو ُب الشهر األوؿ رٔتا زادت العادة؛ 
ً       ألف ا١ترأة ٛتلت ثقيبل  أو بذلت جهد ا ما ٓب ً    يصل ألكثر مدة اٟتيض وىو ٜتسة عشر يوم ا أو تطوؿ جد ا،                   ً                        ً                                

 

 
ا١تفرغ: وقاؿ الشيخ عبد السبلـ لتبلميذه: وركز معي وأنا أعرؼ أف ىذه صعبة؛ ألف الشخص إذا ٓب يكن يباشر الشيء  ٜٔ

 قد ال يفهمو.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٖٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

وما بعد الشهر األوؿ إف استمر التعارض بُت العادة والتمييز فإهنا تعمل بالعادة. ىذا رأي للشيخ وكاف يؤكد 
ً                  ُ         عليو دائم ا ويأمر ا١تفتُت أف ي فتوا بو.          

ً      ولذلك أنا أقوؿ: نستدؿ من ىذا اٟتديث ّتملة مفيدة مهمة جد ا وىي : أف طالب العلم ال بد أف                                                     
، فإف اٟتكم اختلف )وإذا ذىبت حيضتك(، و)إذا ذىب قدرىا(ُ                                  ي عٌت بألفاظ اٟتديث فانظر كيف الفرؽ، 

      ً      ً                اختبلف ا جذري ا بُت ىذين النصُت.
 فقو الحديث:

                                                                    ُ                ا١تسألة األؤب: وقد ذكرناىا قبل قليل وىي: إذا تعارضت العادة مع التمييز ق دمت العادة على 
 وما زاد عن العادة فإنو ٭تكم بأنو استحاضة، وىذا ىو الراجح.التمييز 

ا١تسألة الثانية: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم أمر باالغتساؿ من اٟتيض دوف االستحاضة؛ ألنو قاؿ: 
 : أي عقب انتهاء قدر األياـ وٓب يأمرىا بتكرار االغتساؿ بعد ذلك.)اغتسلي(

، فيو دليل على ٧تاسة )فاغسلي عنك الدـ وصلي( عليو وسلم: ا١تسألة الثالثة: قوؿ النيب صلى اهلل
ً   دـ اٟتيض، وقد انعقد إٚتاع ا١تسلمُت على ٧تاسة دـ اٟتيض، وحكى ابن ا١تنذر، واإلماـ أٛتد اإلٚتاع أيض ا                                                                                      
على ٧تاسة كل الدماء ببل استثناء، فكل الدماء ٧تسة سواء كانت دـ حيض أـ غَته، ودـ اٟتيض آكد 

رضي –                                        ُ                            ا٠تبلؼ ا١تتأخر ليس فيو، وكل الدـ ٧تس غَت أنو ي عفى عن يسَته؛ ٟتديث ابن عباس    ً       مطلق ا، حىت 
ُ     أنو ١تا سئل عن اليسَت الذي ي عفى عنو، أو عن الكثَت الذي ٬تب غسلو؟ قاؿ: ما ف ح ش ُب  -اهلل عنهما  َ                                            ُ                         

 نفسك.
  *** المتن ***

َـّ َحِبيَبَة اُ َعْن َعاِئَشَة رضي اهلل عنها  - ٘ٗ ْسُتِحيَضْت َسْبَع ِسِنيَن، َفَسأََلْت َرُسوَؿ اللَِّو )َأفَّ ُأ
 . صلى اهلل عليو وسلم َعْن َذِلَك؟ فََأَمَرَىا َأْف تَػْغَتِسَل، قَاَلْت: َفَكاَنْت تَػْغَتِسُل ِلُكلّْ َصالٍة(

 : *** الشرح ***
 ٛتنة.وىي حبيبة بنت جحش أخت  -رضي اهلل عنها–حديث أـ حبيبة  -رٛتو اهلل–ذكر ا١تصنف 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٖٗٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 مفردات الحديث:
َـّ َحِبيَبَة ُاْسُتِحيَضْت َسْبَع ِسِنينَ ) قولو: والدـ مستمر هبا  -رضي اهلل عنها–يعٍت سبع سنُت  :(َأفَّ ُأ

 على سبيل األغلب.
–قوؿ عائشة  :(َفَسأََلْت َرُسوَؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم َعْن َذِلَك؟ فََأَمَرَىا َأْف تَػْغَتِسلَ ) قولو:

 : فأمرىا أف تغتسل. جاء ُب توجيهو معنياف وكبل٫تا جاء بو الرواية:-هلل عنهارضي ا
األوؿ: جاء أنو أمرىا أف تغتسل لكل صبلة، كذا جاء ُب بعض الروايات من حديث ٤تمد بن 

 إسحاؽ صاحب السَتة عن الزىري بو.
أي تغتسل اآلف  الثا٘ب: جاء ُب بعض الروايات: فأمرىا أف تغتسل وتصلي، مثل اللفظ الذي سبق،

                                            ً                                                وتصلي اآلف، واألرجح ا١تعٌت الثا٘ب؛ ألنو ٓب يثبت مطلق ا أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يأمرىا أف تغتسل 
لكل صبلة، وإ٪تا فهم الراوي من فعلها ١تا كانت تغتسل لكل صبلة أف النيب صلى اهلل عليو وسلم أمرىا 

أمرىا أف تغتسل. أي اآلف النقطاع اٟتكم للحيض ٍب : ف-رضي اهلل عنها–بذلك، وعلى ذلك فقوؿ عائشة 
تغتسل اجتهاد منها لكل صبلة، من غَت أمر من النيب صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنها–تصلي، فكانت 

 وسلم.
 فقو الحديث:

ا أف ترى ا١ترأة  ً                ا١تسألة األؤب: كيف تعرؼ ا١ترأة ابتداء حيضها وانتهائو؟ ابتداء اٟتيض سهل جد                                                                      
أحست ا١ترأة من عبلمات ما ٓب تر الدـ بأحد األلواف ا٠تمسة فإنو ٓب يبتدأ حيضها، ولذلك  الدـ، مهما

بعض النساء ماذا تقوؿ؟ أنا أكوف ُب الطواؼ فأحس ٓتروج الدـ ولكٍت ال أراه أو قبل أذاف ا١تغرب أحس 
كم بابتداء  ٓتروجو ولكٍت ال ٮترج إال بعد أذاف ا١تغرب؟ نقوؿ: صومك صحيح وطوافك صحيح؛ ألنو ال ُ            ٭ت 

                                        ُ         اٟتيض إال برؤية الدـ، إذف الشرط األوؿ: أف ي رى الدـ.
مهما رأت  -سأذكرىا اآلف–                ُ        ُ                                  األمر الثا٘ب: أنو ي شًتط أف ي رى الدـ ُب وقتو؛ ألف ُب أوقات معينة 

ً                                                             ً  ا١ترأة من دـ فإنو ال ي عترب حيض ا، الوقت األوؿ: قالوا: إذا كانت رأت الدـ ُب أقل من ثبلثة عشر يوم ا من                     ُ       



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖ٘ٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ً                                بعد انتهاء الدورة السابقة، من طهرىا السابق فإنو ال ي عترب حيض ا؛ ألنو ال بد أف يكوف بُت كل حيضة         ُ                                                  
                  ً                   وحيضة ثبلثة عشر يوم ا، وىذا ىو الراجح.

الوقت الثا٘ب والثالث: إذا كاف قبل أقل سن اٟتيض أو بعد أكثره فمن الفقهاء من يقوؿ: إف ا١ترأة 
–ع حيضها بعد سن معينة كا٠تمسُت على مشهور ا١تذىب على قوؿ عائشة ال ٖتيض قبل سن معينة وينقط

فإف   -عند من يرى الستُت–، وعلى ذلك فإهنم يقولوف: إذا بلغت ا١ترأة ٜتسُت أو ستُت -رضي اهلل عنها
ً        ُ                                                           كل دـ تراه ال ي عد حيض ا وإ٪تا ي عد استحاضة. ولكن الصحيح ُب الثا٘ب والثالث: أنو ال حد ألكثر سن        ُ             

 اٟتيض.
 ا١تسألة الثانية: كيف تعرؼ ا١ترأة انتهاء حيضها؟ تعرؼ ا١ترأة انتهاء حيضها بأحد أمور ثبلثة:

                                    َ                                                   األمر األوؿ: وىو السهل أف ترى ا١ترأة الق صة البيضاء وليس كل النساء يرينو؛ ١تا جاء عند اٟتاكم 
ّ  أهنا كانت تقوؿ للنساء: ال تعجلن اعرضن علي   -رضي اهلل عنها–من حديث عائشة  ُ          الك رسف. وىو                                          

                 َ                                                 َ                              القطن فإذا رأت الق صة البيضاء أمرت النساء أف يصلُت، فأف ترى ا١ترأة الق صة البيضاء وىو خيط رفيع أبيض 
ُ   ً                       فإنو يكوف ط هر ا وليس كل النساء يرينو.            

كم بانتهاء حيض ا١ترأة باٞتفاؼ التاـ، بعض الناس ٖتكم باٞتفاؼ بعد ساعتُت، إذا  ُ                                                                        األمر الثا٘ب: ٭ت              
                                               ً                               عنها ساعتُت قالت: جف. يعٍت انقطع الدـ، ويسمى جفاف ا، وبعض النساء ال بد صبلة كاملة، انقطع الدـ 

فرض كامل، وٗتتلف النساء من امرأة المرأة ٕتـز ٔتا ٭تصل بو اٞتفاؼ، ولذلك بعض فقهاء اٟتديث فسر 
ؼ التاـ. ولكن   َ                                                 الق صة البيضاء بعدـ وجود شيء من ألواف الدـ؛ ألنو اٞتفا -رضي اهلل عنها–حديث عائشة 

ُ   ً  بإٚتاع أىل العلم أف اٞتفاؼ يكوف ط هر ا.                                
ُ                األمر الثالث: قالوا: أف يكوف حكم ا مع وجود الدـ ٨تكم بالعبلمة الثالثة: الط هر اٟتكمي، وذلك                                         ً                               
مع خروج الدـ ٨تكم بانقطاعو، وذلك بأف يكوف قد زاد عن العادة أو زاد عن أغلب اٟتيض وىو سبعة أياـ 

ا فنقوؿ: امكثي فقط ست ١تن ال عادة ٢تا،  ً                       ا١ترأة إذا ٓب يكن ٢تا عادة ولكن كانت ٦تيزة فقط وزاد عندىا جد                                                         
أو سبعة أياـ؛ ٟتديث ٛتنة. إذف ٨تكم أف ما زاد عن العادة أو ما زاد عن أغلب اٟتيض وعندما من يرى 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٖٙٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

كم بأنو ط هر، عبلمة من عبلمات الطهر و  ُ                           أكثر اٟتيض ٜتسة عشر يوم ا أف ما زاد عنو ٭ت           ُ انتهاء الزمن وما                     ً                 
         ُ           زاد فهو ي عترب طهارة.

ً                    لو أف امرأة ٢تا عادة ٜتسة أياـ ٍب استمر الدـ معها يوم ا سادس ا فمىت انتهى طهرىا؟. س:       ً                                                  
ُ                                                                              ي قدـ العادة ٘تكث ٜتسة أياـ واليـو السادس تغتسل لو، إذف حكمها بطهرىا بأي العبلمات  جػ:

ُ              الثبلث؟ العبلمة الثالثة وىي الط هر اٟتكمي بانت هاء مدة أكثر اٟتيض أو أغلبو أو عادهتا أو أقل مثل ما ُب                             
 ا١تبتدأ اليت يكوف أقل. 

 امرأة عادهتا ٜتسة أياـ وجاءىا الدـ أربعة أياـ فقط مىت ٨تكم بطهارهتا؟. :ٕس
أيهم أقوى ُب عبلمة الطهر اٞتفاؼ أـ أقوى منو الطهارة اٟتكمية؟ اٞتفاؼ، إذف ٨تكم باألربعة  جػ:
 س ىناؾ تعارض بُت العادة والتمييز، لو استمر نقوؿ فيو تعارض، لكن ىنا ال يوجد تعارض.أياـ، ىنا لي

وىناؾ مسألة النقاء، والنقاء ما ىو؟ أف يكوف ىناؾ جفاؼ ٍب يعود للمرأة الدـ مرة أخرى ُب وقت 
ً                                                                 ٯتكن أف يكوف حيض ا، طهرت يومُت ٍب جاءىا الدـ يومُت، اليوماف اللذاف ُب الوسط يسمى نقاء ، والنقاء               

                 ً                                                               على الصحيح اختصار ا: ىو طهر وتصح صبلهتا وصومها فيو، صومها صحيح، بُت حيضة واحدة وىذه 
 تسمى اٟتيضة ا١تلفقة، تلفيق ُب اٟتيض، وال نعتربىا حيضة ثانية وإ٪تا ىي حيضة واحدة.

 *** المتن ***
َوَرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم  )ُكْنُت َأْغَتِسُل أَنَاَعْن َعاِئَشَة رضي اهلل عنها قَاَلْت:  – ٙٗ

 ِمْن إنَاٍء َواِحٍد، ِكالنا ُجُنٌب.
 وََكاَف يَْأُمُرِني فَأَتَّزُِر، فَػيَُباِشُرِني َوأَنَا َحاِئٌض. - ٚٗ
، َوُىَو ُمْعَتِكٌف، فََأْغِسُلُو َوأَنَا َحاِئٌض.  - ٛٗ  وََكاَف ُيْخِرُج رَْأَسُو إَليَّ

 : *** الشرح ***
ذكرت فيو بعًضا من األحكاـ اليت كاف النيب صلى  -رضي اهلل عنها–ذكر ا١تصنف حديث عائشة 

 عندما كانت حائًضا. -رضي اهلل عنها–اهلل عليو وسلم يفعلها معها 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٚٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 مفردات الحديث:
وىذه  :(ُجُنبٌ ُكْنُت َأْغَتِسُل أَنَا َوَرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم ِمْن إنَاٍء َواِحٍد، ِكالنا ) قولو:

 سبق اٟتديث عنها عندما تكلمنا عن االغتساؿ من اٞتنابة واألحكاـ الفقهية ا١تتعلقة هبا.
يقولوف: إف االتزار كاف العرب أقل ما يسمونو  :(وََكاَف يَْأُمُرِني فَأَتَِّزُر، فَػيَُباِشُرِني َوأَنَا َحاِئضٌ ) قولو:

ُب معٌت مباشرة النيب صلى اهلل عليو  -رٛتهم اهلل–    ً                                               إزار ا ما كاف بُت السرة والركبة، ولذلك اختلف العلماء 
ُب ىذا اٟتديث، فمنهم من يقوؿ: إف ىذا اٟتديث يدؿ على أف الرجل  -رضي اهلل عنها–وسلم لعائشة 

وجو ٔتا فوؽ السرة وما دوف الركبة فقط؛ ألف ىذا موضع اإلزار، ورووا ُب ذلك ٬توز لو أف يستمتع من ز 
     ً             ً   حديث ا لكنو فيو ضعف ا.

والقوؿ الثا٘ب: أنو ٬توز للرجل أف يستمتع من زوجو اٟتائض بكل شيء ما عدا الوطء. وىو مشهور 
وإ٪تا ا١تباشرة : يباشر٘ب. ا١تقصود ليس اللمس -رضي اهلل عنها–ا١تذىب وىو الصحيح، وقوؿ عائشة 

بالشهوة، يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: وكل مباشرة أضيفت للنساء فهي إما الوطء وإما اللمس بشهوة. 
 يعٍت مس البشرة البشرة وليس ٣ترد ا١تبلمسة، وسيأٌب بعد قليل ما يتعلق هبذا.

، َوُىَو ُمْعَتِكٌف، فََأْغِسُلُو وَ ) قولو: وىو معتكف أي ُب  :(أَنَا َحاِئضٌ وََكاَف ُيْخِرُج رَْأَسُو إَليَّ
 ا١تسجد، اٞتملة الثانية فيها من ا١تعا٘ب مسائل:

ً      ا١تسألة األؤب: أف ا١تعتكف إذا أخرج رأسو أو بعض جسده من ا١تسجد ال يكوف خروج ا من                                                                      
 ُب باب االعتكاؼ. -إف شاء اهلل–اعتكافو وسنتكلم عن ىذه ا١تسألة 

ر وى ن  و أ نػ ت م  ع اك ف وف  ُب  }ُب أحكاـ ا١تعتكف وقاؿ:  ا١تسألة الثانية: أف اهلل عز وجل ذكر َ   ِ و ال  تػ ب اش    ُ  ِ   َ   ْ  ُ ْ َ َ     ُ  ُ  ِ  َ ُ   َ  َ
د   ِ  ِ ال م س اج    َ  َ [، وىنا ١تست بشرة النيب صلى اهلل عليو وسلم بشرة أمنا عائشة وىو معتكف فدؿ ٚٛٔالبقرة: { ] ْ 

     ُ     وإ٪تا ي قصد                      ُ                              ً                          على أف ا١تباشرة اليت ي نهى عنها الرجل عندما يكوف معتكف ا ُب ا١تسجد ليس مبلمسة ا١ترأة
مباشرهتا ٔتس بشهوة كما ذكرت قبل قليل، ولذلك أخطأ من قاؿ من الناس: إنو ٭تـر على ا١تعتكف أف 

 يلمس امرأة من ٤تارمو.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٖٛٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ا١تسألة الثالثة: يستدؿ هبذا اٟتديث على أف الرجل ال يوجد مانع وال كراىة ُب أمره أىلو ُب بعض 
          ً                               ال يأمر أحد ا قدر استطاعتو، بل بايع أصحابو  -سبق معنا كما–حاجتو، النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف 

                       ً                                                                      على أال يسألوا الناس شيئ ا فكاف أحدىم يسقط سوطو وىو على ظهر بعَته فبل يأمر صاحبو أف يناولو إياه. 
وىنا النيب صلى اهلل  عليو وسلم أمر زوجتو أف تغسل رأسو فهنا الفعل من النيب صلى اهلل عليو وسلم دؿ 

                                       ً                                            ا األمر ا١تعتاد والطلب اليسَت أنو ليس داخبل  ُب ا١تعٌت الذي كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم يأمر على أف ىذ
 أصحابو بعدـ فعلو وىو كثرة السؤاؿ والطلب من الناس.

 *** المتن ***
 )َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم يَػتَِّكُئ ِفيَعْن َعاِئَشَة رضي اهلل عنها قَاَلْت:  - ٜٗ

 .ِحْجِري، فَػيَػْقَرأُ اْلُقْرآَف َوأَنَا َحاِئٌض(
 : *** الشرح ***

 مفردات الحديث:
أي يعٍت يضع رأسو عليو  :(َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم يَػتَِّكُئ ِفي ِحْجِري) قولو:

ً                 الصبلة والسبلـ متكئ ا ومعتمد ا على حجر عائشة  رضي –ي حائض ، فكاف يقرأ القرآف وى-رضي اهلل عنها–                 ً       
 .-اهلل عنها

 فقو الحديث:
ا١تسألة األؤب: أف قراءة ا١ترء وىو متكئ أو وىو نائم القرآف ليس فيو بأس، فيجوز للمرء أف يقرأ 

 القرآف على أي حالة، وقد جاءت ُب كتاب اهلل عز وجل.
                                                                        ً    ً           ا١تسألة الثانية: أف ما يفعلو بعض الناس من اعتزاؿ النساء ُب حاؿ اٟتيض اعتزاال  كلي ا أنو ٥تالف 

كانت تغسل رأس النيب صلى اهلل عليو وسلم،   -رضي اهلل عنها–لسنة النيب صلى اهلل عليو وسلم فإف عائشة 
 .-رضي اهلل عنها–وكاف يباشرىا، ويقرأ القرآف ُب حجرىا وىي حائض 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٖٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ألة الثالثة: أف ىذا اٟتديث استدؿ بو بعض الفقهاء على أف ا١ترأة اٟتائض ٬توز ٢تا أف تقرأ ا١تس
القرآف، واستدؿ بو بعض الفقهاء على عكسو وىو أف ا١ترأة اٟتائض ال ٬توز ٢تا أف تقرأ القرآف، فمن استدؿ 

 -رضي اهلل عنها–. ولو أرادات بأنو ال ٬توز ٢تا أف تقرأ القرآف قاؿ: ألهنا قالت: كاف يقرأ القرآف ُب حجري
جواز قراءة القرآف لقالت: أقرؤه وأنا حائض. فذكرت الشيء الذي ىو أعظم الكبَت الذي أرادت أف تقوؿ 
للناس: إنو جائز. وىو قراءة القرآف ُب حجر اٟتائض، ولو كاف ٬توز قراءتو لبدأت باألعظم وىي أف تقرأه 

وُب ذىن الذين أمامها أف اٟتائض ال تقرأ، وروي ُب  -هلل عنهارضي ا–ىي بنفسها، فكأنو مستقر ُب ذىنها 
 ذلك حديث ولكن ىذا اٟتديث ضعيف.

ً              والقوؿ الثا٘ب: الذين قالوا: إف اٟتائض ٬توز ٢تا أف تقرأ القرآف. استدلوا هبذا اٟتديث أيض ا فقالوا: إف                                                                                 
 الغالب أنو يكوف من ا١تستمع ُب -رضي اهلل عنها–قراءة النيب صلى اهلل عليو وسلم القرآف ّتانب عائشة 

كيف كانوا يتعلموف القرآف؟ بسماعو من النيب صلى اهلل  عليو وسلم   -رضواف اهلل عليهم–متابعة، والصحابة 
ٓب يكونوا يقرؤونو من ورؽ وإ٪تا بسماعو منو، فيكوف ىناؾ متابعة بالقراءة منو، وعائشة إ٪تا قالت ىذا 

 ءة القرآف للحائض.اٟتديث لبلستدالؿ على أنو ٬توز قرا
أنو ٬توز للحائض أف  -عليو رٛتة اهلل–والذي اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية ويفيت بو الشيخ 

تقرأ القرآف؛ ألنو ٓب يرد حديث قط صحيح بنهي اٟتائض عن قراءة القرآف، ولعل ىذا القوؿ ىو األقرب، 
 وه.ولكن ا١تمنوع من اٟتائض ىو مس ا١تصحف وإ٪تا ٘تسو ْتائل و٨ت

  *** المتن ***
)َسأَْلُت َعاِئَشَة رضي اهلل عنها فَػَقلُت: َما بَاُؿ اْلَحاِئِض تَػْقِضي َعْن ُمَعاَذَة قَاَلْت:  - ٓ٘

اَف َقاَلْت: كَ الصَّْوـَ، َوال تَػْقِضي الصَّالَة؟ فَػَقاَلْت: َأَحُرورِيٌَّة أَْنِت؟ فَػُقْلُت: َلْسُت ِبَحُرورِيٍَّة، َوَلِكنّْي َأْسَأُؿ. فػَ 
، َوال نُػَؤمَُّر ِبَقَضاِء الصَّالِة(  .ُيِصيبُػَنا َذِلَك، فَػنُػَؤمَُّر ِبَقَضاِء الصَّْوـِ

 : *** الشرح ***
 مفردات الحديث:



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٓٗٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

َسأَْلُت َعاِئَشَة رضي اهلل عنها فَػَقلُت: َما بَاُؿ اْلَحاِئِض تَػْقِضي الصَّْوـَ، َوال تَػْقِضي ) قولو:
ىي إ٪تا سألت عن اٟتكمة والتعليل، قالت: ١تاذا ا١ترأة اٟتائض تؤمر بقضاء الصـو وال تؤمر  :(الصَّالَة؟

ً      ً                      بقضاء الصبلة؟، والسؤاؿ عن اٟتكمة ليس ٦تنوع ا مطلق ا وليس ٦تدوح ا مطلق ا إذ بعض األحكاـ تكوف             ً     ً                                       
ط هبا اٟتكم فيها     ً                                                                 ُ  أحكام ا تعبدية ال نعلم حكمتها وال سرىا، و٤تاولة البحث عن اٟتكمة فيها اليت ي نا

ً                                            تكلف، ولذلك كثَت من الفرؽ الذين سعوا ومن ا١تؤلفُت أيض ا الذين سعوا للبحث عن أسرار الشريعة تكلفوا                                                   
ً                                                                               تكلف ا بعيد ا ٍب جاء من بعدىم فظن أف ىذه اٟتكم علل فأناط هبا األحكاـ فحدث كثَت من ا٠تطأ والزلل،        ً   

ً                      ولذلك ٬تب أف نفرؽ دائم ا بُت األحكاـ التعبدية                                ُ               واألحكاـ ا١تعللة، األحكاـ ا١تعللة ي سأؿ عن علتها،                     
                                                                    ً                        واألحكاـ التعبدية ٬تب أف تبقى على أصلها وىو التعبد، وإذا حكمنا بأف فعبل  ما تعبدي فإنو ينبٍت على 

           ُ                                                                                  ذلك أنو ال ي قاس عليو غَته من باب قياس  العلة وقد يقاؿ عليو من باب قياس الشبو أو القياس األولوي.
 : أنو ٬تب أف ينزؿ على ما جاء وال يزاد عليو؛ ألنو تعبدي.واألمر الثا٘ب

أىل حروراء ىم من ا٠توارج الذين كانوا يقولوف: ٬تب أف تقضي  :(فَػَقاَلْت: َأَحُرورِيٌَّة أَْنِت؟) قولو:
قصدت من ىذا السؤاؿ الوصوؿ إٔب نتيجة معينة  -رضي اهلل عنها–                    ً               ا١ترأة الصبلة والصـو مع ا. فكأف عائشة 

اب عن كل  ُ          خشية الوصوؿ ٢تذه النتيجة الباطلة عند ا٠توارج، ولذلك كاف أىل العلم يقولوف: ٬تب أال ٬ت                                                                                
سؤاؿ. فجاء عن السلف من الصحابة ومن بعدىم أهنم هنوا عن مسائل أرأيت، أرأيت، وٝتوا السائلُت عنها 

                                 ً                 ً                               ، وليس السؤاؿ عما ٓب يقع مذمـو مطلق ا وإ٪تا يكوف مذموم ا ُب حاالت منها: إذا قصد الوصوؿ بػاألرأيتيُت
                                ْ                                                               إٔب أمر ٦تنوع، أو قصد التشدؽ والتفي قو والسؤاؿ عن دقائق األمور مع جهلو با١تسائل الكبار، وأما السؤاؿ 

اء أف أبا العالية الرياحي سأؿ عن بعض ا١تسائل ا١تولدة بقصد االستفادة وتنشيط الذىن فإنو معترب، وقد ج
                                     ُ                      ً        عن مسألة؟ فقاؿ لو ابن عباس: أترجو أف ت سأؿ؟ يعٍت أف تكوف مفتي ا؟ قاؿ:  -رضي اهلل عنهما–ابن عباس 

ً                                ال، ولكٍت ال آمن أف ٘توت فن سأؿ. حينئذ أجابو ابن عباس، فدائم ا ا١تتصدر للتدريس وما ُب حكمو ٬تب                                  ُ                      
رى، و٬تب أف يكوف ُب حظ من كثَت من اإلجابات ببل أدري أو أف يفرؽ بُت قصد السائل ُب مسألة وأخ

 التوجيو الصحيح إذا كاف الغرض ليس باٟتسن.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٔٗٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

أي يصيبنا ذلك ُب  :(فَػُقْلُت: َلْسُت ِبَحُرورِيٍَّة، َوَلِكنّْي َأْسَأُؿ. فَػَقاَلْت: َكاَف ُيِصيبُػَنا َذِلكَ ) قولو:
 عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم.

، َوال نُػَؤمَُّر ِبَقَضاِء الصَّالِة(فَػنُػَؤمَّ ) قولو: ىذه اٞتملة األخَتة فيها مسألة مهمة  :ُر ِبَقَضاِء الصَّْوـِ
وىو أف ا١ترء ٬تب عليو إذا جاءه شيء عن اهلل عز وجل وعن رسولو صلى اهلل عليو وسلم، صح بو النقل أف 

َ   ِ و م ا ك اف  ل  }       ً                                     يقوؿ: ٝتع ا وطاعة هلل ولرسولو، على العُت والرأس.    َ ْ  م ؤ م ن  و ال  م ؤ م ن ة  إ ذ ا ق ض ى الل و  و ر س ول و  أ م ر ا أ ف  َ َ     َ  ً  ْ  َ  ُ ُ  ُ  َ َ   ُ       َ  َ  َ  ِ  ٍ َ ِ ْ  ُ َ  َ   ٍ  ِ ْ  ُ
ال  م ب ين ا َ  َ ً  ُ ِ  ً ي ك وف  ٢ت  م  ا٠ت  يػ ر ة  م ن  أ م ر ى م  و م ن  يػ ع ص  الل و  و ر س ول و  فػ ق د  ض ل  ض بل      َ   ْ  َ  َ   ُ َ  ُ  َ َ   َ      ِ  ْ  َ   ْ  َ َ   ْ  ِ ِ  ْ  َ  ْ  ِ  ُ َ  َ ِ ْ    ُُ َ   َ   ُ  [.ٖٙاألحزاب: { ]َ 

  فقو الحديث:
، فإذا أصاهبا اٟتيض ُب هنار ذلك اليـو ُب بعضو أو كلو  ا١تسألة األؤب: أف ا١ترأة تؤمر بقضاء الصـو

فإف صومها غَت صحيح، فلو أف امرأة ما طهرت إال بعد طلوع الفجر فنقوؿ: إف صومها غَت صحيح فيجب 
؛ ألنو ُب جزء منو ٓب تكن طاىرة أو أصاهبا اٟتيض قبل غروب الشمس بشيء يسَت  عليها قضاء ىذا اليـو

 ح؛ ألف جزء منو ىي كانت صائمة فيجب عليها قضاؤه.فنقوؿ: إف صومها ىذا غَت صحي
ً                                          لو أف امرأة حائض ا أرادت أف ٘تسك عن األكل والشرب حاؿ صومها؟. س:                 
        ُ                                                                  نقوؿ: ال ي شرع ذلك، بل قد نص اإلماـ أٛتد وغَته على أنو بدعو، ال ٘تسك تأكل، لو ما  جػ:

 بالصائمُت. أكلت نائمة نقوؿ: األمر سهل. لكن كلي، ال تًتكي اإلمساؾ مشاهبة
، األصل أف ا١ترأة اٟتائض إذا فاتتها صبلة فإهنا ال )وال نؤمر بقضاء الصبلة(ا١تسألة الثانية: قو٢تا: 

سيمر معنا بعد قليل أف –تقضيها إال صبلة واحدة وىو أنو إذا أصاهبا اٟتيض ُب وقت الصبلة اجملموعة 
                                ً   وقات: الفجر، ووقت للظهر والعصر مع ا األوقات ٜتسة على حاؿ البسط وُب حاؿ اٟتاجة تكوف ثبلثة أ

ا١ترأة اٟتائض إذا طهرت ُب وقت صبلة الظهر فإهنا تصلي العصر؛ ألف الظهر  -                     ً  ووقت للمغرب والعشاء مع ا
والعصر وقتهما واحد، وإذا طهرت ا١ترأة اٟتائض ُب وقت العصر فإهنا تغتسل وتصلي الظهر والعصر الذي 

                                     ُ                    اثنُت من الصحابة من قو٢تما، ومثل ىذا ال ي قاؿ بالرأي فدؿ على  طهرت فيو، وىذا ورد فيو حديثاف عن
ذلك، ١تاذا؟ ألف وقت الظهر والعصر وقت واحد ووقت ا١تغرب والعشاء وقت واحد، فإذا كاف ُب ىذين 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٗٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                                                           ً                               الوقتُت طهرت ولو ٟتظات من أولو أو من آخره فإهنا تؤمر بالصبلتُت مع ا، مثل ا١تغمى عليو، ا١تغمى عليو 
                                                             ً              حيح أنو إذا أغمي عليو ُب إحدى الصبلتُت وجب عليو أف يصلي الصبلتُت مع ا فقط دوف ما على الص

 عدا٫تا.
 كيف تكوف طاىرة ُب أوؿ الوقتُت ُب الظهر دوف العصر؟.  س:
 إذا أصاهبا اٟتيض ُب ابتدائو، وكيف تكوف طاىرة ُب األخَت؟ إذا انقطع حيضها ُب األخَت. جػ:

  



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٗٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

  *** المتن ***
 الِة:كتاُب الص

 باُب المواقيِت:
اِر. َوَأَشاَر  -ٔ٘ َعْن أَِبي َعْمٍرو الشَّْيَباِنيّْ َواْسُمُو َسْعُد ْبُن إيَاٍس، قَاَؿ: َحدَّثَِني َصاِحُب َىِذِه الدَّ

َأيُّ  ، قَاَؿ: َسأَْلُت النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم:-رضي اهلل عنو-بَِيِدِه إَلى َداِر َعْبِد اللَِّو ْبِن َمْسُعوٍد 
، قُػْلُت: ثُمَّ َأيُّ؟ )ِبرُّ اْلَواِلَدْيِن(، قُػْلُت: ثُمَّ َأيُّ؟ قَاَؿ: )الصَّالُة َعَلى َوْقِتَها(اْلَعَمِل َأَحبُّ إَلى اللَِّو؟ قَاَؿ: 

 اْستَػَزْدتُُو َلَزاَدِني. ، قَاَؿ: َحدَّثَِني ِبِهنَّ َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم َوَلوْ )اْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل اللَِّو(قَاَؿ: 
 : *** الشرح ***

 مفردات الحديث:
ىذا حديث ابن مسعود  :(َسأَْلُت النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم: َأيُّ اْلَعَمِل َأَحبُّ إَلى اللَِّو؟) قولو:

  أنو سأؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم عن أي األعماؿ أحب إٔب اهلل؟، وقد جاءت أحاديث -رضي اهلل عنو–
كثَتة عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب بياف أحب األعماؿ إٔب اهلل عز وجل، وألىل العلم فيها توجيهات 
متعددة، ولعل أقرهبا: ما وجو الشيخ تقي الدين وغَته: أف ا١تراد باختبلؼ أحواؿ الناس، فمن كاف حالو لو 

هاد والغزو فإف أحب األعماؿ إٔب اهلل عز والداف فإنو أحب األعماؿ إٔب اهلل لو بر٫تا، ومن كاف ُب حاؿ اٞت
                                     ِّ                                             وجل ُب تلك اٟتاؿ ذلك، ومن كاف ُب حاؿ الس لم وا١تكث ُب الدار فإف أحب األعماؿ إٔب اهلل عز وجل 

 الصبلة وغَت ذلك.
فعند عدـ طروء طارئ فإف أفضل األعماؿ الصبلة وال شك؛  :قَاَؿ: )الصَّالُة َعَلى َوْقِتَها() قولو:

ُ                                                                              ي فعل بعد الشهادتُت ىو الصبلة، وقد بُت النيب صلى اهلل عليو وسلم أف من ترؾ الصبلة فقد  ألف أعظم فعل 
، وىذا من )بُت ا١ترء وبُت الكفر ترؾ الصبلة(كفر، ففي صحيح مسلم أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

)العهد الذي بيننا وبينهم حديث جابر، وعند أيب داود من حديث بريدة أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
ومن بعده  -رضي اهلل عنو–، وقد انعقد اإلٚتاع حكاه عبد اهلل بن شقيق الصبلة فمن تركها فقد كفر(
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إسحاؽ بن راىويو على أف من ترؾ الصبلة فقد كفر، وقد اختلف الفقهاء كما نقل ٤تمد بن نصر ا١تروزي ُب  
          ً                                           ء كاف كافر ا، فجاء عن الفقهاء وىو رأي إسحاؽ بن راىويو ، باٟتد الذي إذا تركو ا١تر )تعظيم الصبلة(كتاب 

ً                                  قرين اإلماـ أٛتد: أف ا١ترء إذا ترؾ صبلة واحدة حىت خرج وقتها متعمد ا فقد كفر. وىذا الرأي كاف ٯتيل لو                                                             
ً                                                               الشيخ عبد العزيز بن باز أيض ا أف صبلة واحدة يكفي، ومن أىل العلم من قاؿ: ثبلث صلوات. ألهنا أقل                            

. لكي ٯتر عليو ٚتيع الفروض ا٠تمسة، ومنهم اٞتمع وي                                     ً       ً                                      صدؽ عليو ترؾ الصبلة، ومنهم من قاؿ: يوم ا كامبل 
ع. لقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم:  ، ومنهم من قاؿ: ثبلث ٚت  ُ                                من قاؿ: ٚتعة. يعٍت أسبوع ا كامبل  )من ترؾ                      ً       ً                    

عز وجل ٔتا يكوف الفعل، ولكن ، ومنهم من قاؿ: الًتؾ ا١تطلق. والعلم عند اهلل ثبلث ٚتع طُبع على قلبو(
ا١تقصود أف ا١ترء ٭ترص أشد اٟترص على ىذه العبادة وعلى أدائها ُب وقتها، ولذلك يقوؿ النيب صلى اهلل  

، ٦تا يدؿ على أهنا واجبة، ٬تب )على وقتها(، وُب رواية: )أفضل األعماؿ الصبلة لوقتها(عليو وسلم: 
ُ               الصبلة ُب الوقت ولذلك ج علت أىم من بر  الوالدين، بر الوالدين نعم ىو واجب لكنو قد يذىب ُب بعض                     

األحياف، اٞتهاد واجب عند النفَت وعند حاالت معينة، أما ُب الصبلة لوقتها فبل تسقط ْتاؿ حىت الذي 
 على سرير ال يتحرؾ ولسانو أخرس ال يتكلم ٕتب عليو الصبلة لوقتها، ىذه ا١تسألة األؤب.

                                       ً                      ف أتى هبذا اٟتديث للداللة على أف للصبلة وقت ا، ولذلك جعل بدأ بباب ا١تسألة الثانية: أف ا١تؤل
ا١تواقيت، فالصبلة ٢تا وقت، وقت ابتداء ووقت انتهاء، أما وقت االبتداء ُب الصبلة فإف الصبلة قبلو ال 
تصح بإٚتاع أىل العلم، فلو صلى ا١ترء قبل دخوؿ الوقت فإنو بإٚتاع أىل العلم ال تصح الصبلة، و٬تب 
                                                                                   ً           ً       عليو إعادهتا ُب وقتها، وأما الصبلة بعدىا يعٍت الصبلة بعد انتهاء الوقت فإف كاف تركو ٢تا نوم ا أو نسيان ا فإنو 

، فإف ذلك )من ناـ عن صبلة أو نسيها فليصلها إذا ذكرىا(تصح الصبلة؛ لقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
ا               ُ                      أي فبل إٍب عليو ي عترب ُب حقو وقتها، وإف  ٕٓىو وقتها ً   تعمد تأخَت الصبلة عن وقتها حىت خرج وقتها متعمد                                            

 

 
        ُ                                                                                         ا١تفرغ: ي نظر ُب لفظة: فإف ذلك ىو وقتها؛ ألف الشيخ عبد السبلـ ذكرىا تكملة للحديث ُب أكثر من موضع، وقاؿ  ٕٓ

 )فليصلها إذا ذكرىا فإف ذلك وقتها(نو صلى اهلل عليو وسلم قاؿ ُب الفائتة: اٟتافظ ابن حجر ُب التلخيص: حديث أ
، )ال كفارة ٢تا إال ذلك(، وعند٫تا بدؿ ىذه الزيادة )فإف ذلك وقتها(متفق عليو من حديث قتادة عن أنس دوف قولو: 

= 
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يقوؿ:  -وىو رأي الشيخ تقي الدين وقوؿ الظاىرية–فهل ٬توز لو أف يصليها بعد ذلك أـ ال؟ من أىل العلم 
ُ  إف من تعمد إخراج الصبلة عن وقتها ال ي شرع ٢تا أف يصليها؛ ألنو أتى بكبَتة من كبائر الذنوب، وكلما كرب                                                            ُ                                  

كفارة فيو، القتل العمد ال كفارة فيو، ا٠تطأ تكوف فيو كفارة، اليمُت الغموس ال كفارة فيو، اٟتنث الذنب فبل  
ُب اليمُت فيها كفارة؛ ألهنا أسهل، وىكذا فبل كفارة لو بل ٬تب عليو التوبة. وٚتاىَت أىل العلم يقولوف: بل 

 يصلي من تعمد ترؾ الصبلة عن وقتها. وا٠تبلؼ فيها معروؼ.
الثالثة: ىل ىذا اٟتديث يدؿ على أف الصبلة ُب أوؿ وقتها فاضل؟ من أىل العلم من  ا١تسألة

يدؿ على  )لوقتها(أو  )الصبلة على وقتها(استدؿ على ذلك وقاؿ: إف قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
 عن ذلك. تدؿ على االبتداء ُب أوؿ الفعل. واهلل أعلم )البلـ(االبتداء، فإف من اللغويُت من يقوؿ: إف 

 *** المتن ***
قَاَلْت: َلَقْد َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم ُيَصلّْي  -رضي اهلل عنها-َعْن َعاِئَشَة  -ٕ٘

فُػُهنَّ َأَحٌد، ا يَػْعرِ اْلَفْجَر، فَػَيْشَهُد َمَعُو ِنَساٌء ِمْن اْلُمْؤِمَناِت، ُمتَػَلفَّْعاٍت ِبُمُروِطِهنَّ ثُمَّ يَػْرِجْعَن إَلى بُػُيوِتِهنَّ مَ 
 ِمْن اْلَغَلِس.

، وَتُكوُف مْن ُصوٍؼ.   الُمُرُوُط: َأْكِسَيٌة ُمَعلََّمٌة َتُكوُف مْن َخزٍّ
 متلفعات: ملتحفات، والغلس: اختالط ضياء الصبح بظلمة الليل.

 : *** الشرح ***
اهلل عليو ىذا ٖتكي ما كاف النساء يفعلنو ُب عهد النيب صلى  -رضي اهلل عنها–حديث عائشة 

 وسلم، فإهنن كن يصلُت مع النيب صلى اهلل عليو وسلم.
 مفردات الحديث:

 

 

عطاؼ عن أيب الزناد عن األعرج نعم رواه الدارقطٍت والبيهقي بنحو اللفظ الذي ذكره ا١تصنف من رواية حفص بن أيب ال
ا. اىػ ،)من نسي صبلة فوقتها إذا ذكرىا(عن أيب ىريرة مرفوعا:  ً       وحفص ضعيف جد              



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٙٗٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ً      أي ملتحفات، ٕتعل ا١تروط وىو نوع من القماش يكوف م علم ا أي  :(ُمتَػَلفَّْعاٍت ِبُمُروِطِهنَّ ) قولو:    ُ                                             
ليس زينة ُب    ً                             ً                                              ٥تطط ا، يعٍت ليس سادة وإ٪تا يكوف ٥تطط ا وىذا يدؿ على أف ىذا اللوف والتخطيط والتعليم 

ذاتو وإ٪تا الزينة تكوف ْتسبها، ولذلك ٬توز أف يكوف حجاب ا١ترأة على غَت اللوف األسود ما ٓب يكن ثوب 
                                                         ً               ً                      زينة، فكانت تتلفع بو أي ٕتعلو على رأسها، وال ٗترج منو إال عين ا؛ ألنو ليس نقاب ا، النقاب ٬توز فإنو قد 

الذي يفعلنو النساء ٓب يكن عندىن نقاب وال عندىن ُ                                          ح كي اإلٚتاع على أف النقاب جائز للمرأة، ولكن 
                                           ً                                                 لثاـ وإ٪تا ٕتعلو على ىيئة ا١تروط فبل ٗترج إال عين ا واحدة؛ ألنو يكوف من فوؽ رأسها، وليس معٌت ذلك أنو 

   ُ                           ً                               ً   ال ي شرع للمرأة أف ال ٗترج إال عين ا واحدة، ال، وإ٪تا ٬توز العيناف ٚتيع ا.
   ً                         طبع ا كاف الرجاؿ يتأخروف بعد  :(َما يَػْعرِفُػُهنَّ َأَحٌد، ِمْن اْلَغَلسِ  وِتِهنَّ ثُمَّ يَػْرِجْعَن إَلى بُػيُ ) قولو:

النساء، فكاف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٯتكث ُب مكانو ويأمر الرجاؿ أف يبقوا حىت ٮترج النساء قبلهم، 
ساء ٯتكثوف. إذف فكاف أوؿ من ٮترج من ا١تسجد ىن النساء كما جاء ُب حديث أـ سلمة قالت: كاف الن

                                                                 ً                          والنيب صلى اهلل عليو وسلم ٬تعلهم ينتظروف حىت ٮترج النساء لكي ال يروا شيئ ا من النساء، فكن ٮترجن قبل 
                         ََ                                   ََ                                الرجاؿ، وكاف خروجهن ُب الغ ل س، لذلك قالت: ما يعرفهن أحد من الغ ل س. فالرجل الذي رٔتا يلتفت إليهن 

 أة فبلف.أو ٮترج بعدىم ما يعرؼ ىل ىذه امرأة فبلف أو امر 
تلط فيها نور يسَت جد ا. :(َما يَػْعرِفُػُهنَّ َأَحٌد، ِمْن اْلَغَلسِ ) قولو: ُ                    ً  من الغلس أي وجود الظلمة اليت ٮت                               

 فقو الحديث:
ا تتعلق ْتجاب النساء ٪تر على بعضها ٍب نذكر ا١تسألة ا١تتعلقة  ً                                                        ُب ىذا اٟتديث مسائل كثَتة جد                          

 بالباب، ٦تا يتعلق بالنساء:
 أف ا١ترأة ٬توز ٢تا أف تصلي ُب ا١تسجد، كما ُب ىذا اٟتديث ولو ُب صبلة الفجر.األمر األوؿ: 

رضواف –األمر الثا٘ب: أف ا١ترأة ٬تب عليها أف تستًت وتأخذ السًت الكامل، وقد كاف نساء الصحابة 
           ً              ُ      يتلفعن تلفع ا با١ترط حىت ال ي عرفن. -اهلل عليهم
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ك    َ ي ا}ؼ ا١ترأة، قاؿ تعأب:                                    ُ    األمر الثالث: أف الغاية من اٟتجاب أال ت عر  َ  أ يػ ه ا الن يب   ق ل  أل  ز و اج   ِ  َ  َْ ِ   ْ  ُ  ِ        َ    َ 
ب يب ه ن  ذ ل ك  أ د ٗب  أ ف  يػ ع ر ف ن  ف بل  يػ ؤ ذ ي   ن ُت  ع ل ي ه ن  م ن  ج بل  ْ  َ ْ و بػ ن ات ك  و ن س اء  ال م ؤ م ن ُت  ي د   ُ  َ  َ  َ  َْ  ْ  ُ   ْ  َ  َ  ْ  َ  َ  َِ     ِ  ِ ِ َ  َ   ْ  ِ    ِ  َْ َ   َ  ِ ْ  ُ  َ  ِ ِ ْ  ُ  ْ   ِ  َ  ِ َ   َ يم اَ   َ َ ِ  ً  ن  و ك اف  الل و  غ ف ور ا ر ح    ِ  َ   ً   ُ  َ   ُ      َ   َ َ   َ }

جاب أال تعرؼ ا١ترأة وال ٘تيز فبلنة من فبلنة، وىذا يدؿ على وجوب [، ا١تقصود من اٟتٜ٘األحزاب: ]
ُ                                                         تغطية الوجو، فإف ا١ترأة إذا كشفت وجهها ع رفت مباشرة، ولذلك ١تا نزلت اآلية اليت ذكرناىا قبل قليل رأى                                        

  -رضي اهلل عنها–سودة بنت زمعة فقاؿ: عرفناؾ يا سودة. ألف سودة  -رضي اهلل عنو–عمر بن ا٠تطاب 
ً                                  نت امرأة ٝتينة جد ا، فلذلك أنزؿ اهلل عز وجل بعد ذلك: كا َ  و ال  يػ ب د ين  ز ين تػ ه ن  إ ال  م ا ظ ه ر  م نػ ه ا}                 ْ  ِ  َ  َ  َ    َ    ِ    ُ  َ َ  ِ   َ   ِ النور: { ]َ  َ   ُْ 

[، ىناؾ أشياء ال ٯتكن سًتىا كالسمن واليدين والعينُت، ىذه ال تستطيع ا١ترأة أف تسًتىا ٟتاجتها، ٖٔ
بُت النساء وىذا ىو ا١تقصود وبذلك يعرؼ ا١تقصد الشرعي                      ُ                  فا١تقصود من اٟتجاب أال ت عرؼ ا١ترأة إذا مشت

 من اٟتجاب.
                                                   ََ                             ا١تسألة اليت تتعلق هبذا الباب: أف النساء كن ٮترجن ُب الغ ل س ٦تا يدؿ على أف السنة ُب صبلة 

 مع اٟتديث الذي بعده. -ٔتشيئة اهلل–                               ََ                         الفجر التبكَت حىت ٮترج الناس ُب الغ ل س، وسنتكلم عن ىذه اٞتملة 
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 ٚشريط: ال
 *** المتن ***

قَاَؿ: َكاَف صلى اهلل عليو وسلم ُيَصلّْي  -رضي اهلل عنهما-َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّو  - ٖ٘
رَآُىْم إَذا و  الظُّْهَر بِاْلَهاِجَرِة، َواْلَعْصَر َوالشَّْمُس نَِقيٌَّة َواْلَمْغِرَب إَذا َوَجَبْت، َواْلِعَشاَء َأْحَيانًا َوَأْحَياناً 

 .اْجَتَمُعوا َعجََّل، َوِإَذا رَآُىْم أَْبطَُئوا َأخََّر، َوالصُّْبُح َكاَف النَِّبيُّ صلى اهلل عليو وسلم ُيَصلّْيَها ِبَغَلسٍ 
 : *** الشرح ***

ُب كتاب  -رٛتو اهلل–ىذا ىو اٟتديث الثالث من أحاديث باب ا١تواقيت اليت ذكرىا ا١تصنف 
                                           ُ                      وجل الصبلة عند مواقيت ٤تددة وىذه ا١تواقيت اليت ت شرع عندىا الصبلة كلها  الصبلة، وقد شرع اهلل عز

بتقدير اهلل عز وجل مواقيت مشسية، وسيمر معنا ُب شرح ىذا اٟتديث أف ىذه ا١تواقيت ُب الصلوات ا٠تمس  
أو  كلها مشسية؛ طلوع الفجر، وطلوع الشمس، وقياـ قائم الظهَتة، وزواؿ الشمس، وكوف ُبء الشيء مثلو

مثليو، وغياب الشمس، وغياب الشفق، كلها مواقيت مشسية، وأما دخوؿ األشهر ُب اٟتج وُب رمضاف وُب 
غَتىا فإنو مناطة با١تواقيت القمرية وىو ظهور ا٢تبلؿ، والسر ُب ذلك: أف الشمس والقمر كبل٫تا آية من 

ُ   َ     و م ن  آي ات و  الل ي ل  و النػ ه ار  و الش  }آيات اهلل عز وجل:    َ      َ   ُ  ْ      ِ ِ َ    ْ ُ     ِ  ِ  م س  و ال ق م ر  ال  ت س ج د وا ل لش م س  و ال  ل ل ق م ر  و اس ج د وا ل ل و  َ ِ   ُ  ْ  َ   ِ  َ  َ  ِْ  َ  َ   ِ  ْ    ِ     ُ  ُ  ْ  َ َ   ُ  َ  َ  ْ َ   ُ  ْ
ُ    ال ذ ي خ ل ق ه ن    َ  َ َ    ِ [، فنحن ال نسجد للشمس وال للقمر وإ٪تا نسجد هلل عز وجل ٔتواقيت ٖٚفصلت: { ]   

ً                                         جعلها اهلل سبحانو وتعأب، وىذا ىو السر أيض ا ُب وجود وقت النهي الذي سنتكلم عنو بعد ق  ليل.                                      
ىذه ا١تقدمة اليت قلتها ٢تا فائدة وٙترة مهمة ُب معرفة مواقيت الصبلة، إذ ٨تن قلنا: إف مواقيت 
الصلوات ا٠تمس مناط بالشمس وأما دخوؿ األىلة واألشهر؛ كالصياـ واٟتج فإنو مناط بالقمر، والقمر ال 

           ً               وإف كاف دقيق ا إال أف العربة ٯتكن ضبط معرفة دخولو إال بالرؤية ال ٯتكن ضبطو باٟتساب، فإف اٟتساب 
إف –بالرؤية، قد يولد القمر وقد ال يولد، فقد يولد القمر ومع ذلك ال تستطيع العُت رؤياه، وسنتكلم عنو 

، أما الشمس فإهنا مضبوطة ودقيقة بأمر اهلل عز وجل ولذا ٕتد اٟتاسبُت ُب التقوٙب -شاء اهلل ُب باب الصـو
                    ً                                    دوف ُب كل أربع سنُت يوم ا، ١تاذا؟ ألف ىذه األياـ تنضبط باٟتساب الشمسي عندما ٭تسبوف السنة يزي
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وا١تواسم دخوؿ الشتاء والصيف منضبطة؛ ألهنا متعلقة بالشمس، أقوؿ: ىذه ا١تقدمة لكي نعرؼ أف دخوؿ 
 أوقات الصلوات ا٠تمس يعرفها ا١ترء بواحد من أربعة أمور هبذا الًتتيب:

                                   ً                    مة، أف يرى الشمس غائبة أو الفجر طالع ا أو الشمس قد زالت األمر األوؿ: أف يرى ىو بعينيو العبل
أي  )غربت(، فهنا قاؿ: )إذا غربت الشمس أفطر الصائم(و٨تو ذلك، كما قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

 رأيت بعينيك غروهبا.
 -ن اثنُتألنو إخبار واإلخبار يكفي فيو واحد ٓتبلؼ الشهادة فبل بد م-األمر الثا٘ب: أف ٮترب الثقة 

)إف ببلاًل يؤذف بليل فكلوا واشربوا حىت بأنو قد رأى عبلمة الصبلة، ولذلك يقوؿ نبينا صلى اهلل عليو وسلم: 
)                                        ُ                           ، وكاف ابن أـ مكتـو رجل أعمى ال يؤذف حىت ي قاؿ لو: أصبحت، أصبحت. كيف يؤذف ابن أـ مكتـو

ف للناس، الذي يًتاءى الشمس فَتاىا قد                                              ً     ُ      عرؼ ابن أـ مكتـو دخوؿ الوقت؟ رؤي لو الفجر طالع ا فن بئ فأذ
غربت ٍب يؤذف، الذي يستمع األذف من الدرجة الثانية؛ ألنو ٓب ير بعينيو الشمس غائبة وٓب ير الشمس زائلة 

 ُب الظهر و٨تو ذلك.
األمر الثالث: أنو ٯتكن معرفتها باٟتساب، وىذا الذي أردت أف أصل لو؛ ألف الشمس دقيقة ففي 

الشهر األوؿ من السنة الشمسية يؤذف ا١تغرب ُب نفس الوقت من السنة التالية وُب نفس اليـو األوؿ من 
                                              ً                                        الوقت بعد عشرين سنة؛ ألف اٟتساب الشمسي ال يتغَت ٘تام ا فلذلك بالنسبة ١تواقيت الصبلة نقبل فيها 

 اٟتساب وال نقبلو ُب دخوؿ األىلة؛ للسبب الذي ذكرتو ابتداء.
رؤ عن اٟتساب، يأتيك شخص ويقوؿ: دخل الوقت اآلف. ٮتربؾ عن األمر الرابع: أف ٮتربؾ ام

 اٟتساب، وىذا مثل ا١تؤذف اآلف إذا أذف فإ٪تا ينظر للساعة، ىو عرفها باٟتساب فأخربؾ أنت باٟتساب.
                                 ُ                                            إذا تعارضت ىذه األمور األربعة فإهنا ت رتب ْتسب الًتتيب الذي ذكرت، فلو قاؿ لك امرؤ:  س:

 قد أذف الظهر وأنت ترى أف الشمس فوقك ٓب تزؿ ىل ٬توز لك أف تصلي الظهر؟.
 ال ٬توز؛ ألنو تعارض النوع الثا٘ب مع األوؿ. جػ:
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والشمس تراىا بعينيك ٓب يغب لو رأيت الساعة أمامك أنو قد أذف ا١تغرب ْتسب الساعة  :ٕس
؟.            ً  قرصها كامبل 

 فنقوؿ: ال ٬توز أف تصلي، وىكذا. جػ:
 إذف ىذه ىي القاعدة هبذه األمور األربعة وسيأٌب ٢تا تطبيق عندما نعرؼ العبلمات بعد قليل.

 مفردات الحديث:
لوا: ىي اشتداد اٟتر. وقد  ا٢تاجرة قا :(َكاَف صلى اهلل عليو وسلم ُيَصلّْي الظُّْهَر بِاْلَهاِجَرةِ ) قولو:

كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم يصلي الظهر ُب أوؿ وقتها ُب أغلب السنة إال حينما يأٌب االبراد ُب شدة 
قاؿ: كنا نصلي الظهر با٢تاجرة فلما رأى النيب صلى  -رضي اهلل عنو–اٟتر، ولذلك ثبت من حديث ا١تغَتة 

، من أىل العلم من يقوؿ: إف حديث ا١تغَتة ناسخ ٢تذا بلة الظهر()أبردوا بصاهلل عليو وسلم شدة اٟتر قاؿ: 
ً                                  اٟتديث والذي بعده حديث أيب برزة، والصحيح: أنو ليس ناسخ ا، وإ٪تا ىو ٥تالف لؤلصل ُب صور معينة                                                     

ً                 يكوف ٥تصص ا ُب حاؿ شدة اٟتر.         
، أي أف النيب نقية بيضاء()والشمس جاء ُب بعض الروايات:  :(َواْلَعْصَر َوالشَّْمُس نَِقيَّةٌ ) قولو:

صلى اهلل عليو وسلم كاف يصليها ُب أوؿ وقتها إذ ٓب ٘تل بعد للغروب وٓب تصفر فإف الشمس إذا بدأت ٘تيل 
 للغروب اصفرت فدؿ على أنو يصلي العصر ُب أوؿ وفتها.

 ولو بقي                                     ُ        ً أي إذا وجب وقت صبلة ا١تغرب وىو غروب الق رص كامبل   :(َواْلَمْغِرَب إَذا َوَجَبتْ ) قولو:
ً       الشعاع، القرص إذا غاب لو شعاعاف؛ شعاع ضوء، وشعاع نور، شعاع الضوء ىو أف ترى أحيان ا مشس ا على     ً                                                                                
ُ                                                                                             اٞت در فمعناىا أف الشمس ٓب تغب وإ٪تا بينك وبينها ساتر، بينك وبينها عمارة، بينك وبينها جبل، ما داـ   

رة اليت ُب السماء فإف ىذه تكوف داخلة ُب بقي ضوء الشمس الذي تراه بعينك، وإف بقي النور فقط واٟتم
                                   ُ       ألنا سنتكلم عنها ُب ىذا اٟتديث؛ ألنو ٓب ت ذكر ُب –وقت صبلة ا١تغرب وليست مؤثرة، وصبلة ا١تغرب 

                                               ً          الصحيح من قوٕب أىل العلم: أف وقتها موسع وليس مضيق ا؛ ألف من  -اٟتديث الذي بعده، سنطيل فيها
ً                                           قتها مضيق جد ا ال يكفي إال ٢تا. لدرجة أهنم شددوا فقالوا: ال أىل العلم من يقوؿ: إف وقت ا١تغرب و             



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٔ٘ٔ
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بُت األذاف واإلقامة؛ ألف الوقت ضيق. وقاؿ بعض الفقهاء الذين يروف ىذا  -ٔتعٌت ال يصلي سنة–يتسنن 
                   ُ                                 ُ                   ً      ً           الرأي: إف السنة أف ي سرع ُب أذاف ا١تغرب وكذلك ُب اإلقامة ي سرع لكي ال يأخذ وقت ا طويبل  من وقتها. 

                                                              ً                        دلوا هبذا اٟتديث: قاؿ: إذا وجبت. أي إذا غرب القرص فيكوف الوقت ضيق ا، والصحيح: أنو قد ثبت واست
عن النيب صلى اهلل عليو وسلم مد وقت ا١تغرب إٔب غروب الشفق األٛتر، والشفق األٛتر واضح فكل من 

ً            معًتض ا ُب السماء                                                                     ً     خرج إٔب البيداء والصحراء وما ُب حكمها فإنو يرى بعد غروب قرص الشمس نور ا أٛتر    
 ىذا ىو الشفق األٛتر، إذا ذىب ىذا الشفق األٛتر فإنو يكوف قد انتهى وقت صبلة ا١تغرب.

وال بد أف نعرؼ ىنا: أف وقت ا١تغرب األفضل فيو التقدٙب؛ لفعل النيب صلى اهلل عليو وسلم، ىذا 
، ثاني ا: مراعاة للخبلؼ، فالواجب على ا١تسلم واألحرى بو: أف يص  لي ا١تغرب با٠تصوص ُب أوؿ وقتها.   ً      ً                                                   أوال 

 ىنا مسألة تفيد وإف كانت خارجة عن نص اٟتديث:
      ً                                                                              أف كثَت ا من الناس يظن أف وقت ا١تغرب ْتسب الطريقة الثالثة اليت ذكرناىا وىي اٟتساب تبدأ من 
 أذاف ا١تغرب إٔب حُت أذاف العشاء، وىذا غَت صحيح، فيقولوف: إف ا١تغرب مدتو ساعة ونصف. ىذا غَت

ً                                                                   ً               ً  صحيح أبد ا؛ ألف ا١تغرب أقصر من ذلك بكثَت، غياب الشفق يكوف بعد أذاف ا١تغرب أحيان ا بساعة، وأحيان ا         
مدوا ُب وقت  -              ً بفتوى منهم قدٯت ا–                       ً                                    بساعة وعشر دقائق وأحيان ا يكوف بأقل من ذلك، وإ٪تا مد  ا١تشايخ 
ا، ولذلك بعض النساء أو بعض من                                                           ً ا١تغرب؛ ألجل حاجة الناس، وألف السنة ُب العشاء أف تتأخر ولو يسَت  

يكوف لو عذر ُب ترؾ صبلة اٞتماعة ُب ا١تسجد يظن أف الوقت لصبلة ا١تغرب ٦تتد إٔب أذاف العشاء، وىذا 
 غَت صحيح بل إف الوقت ينتهي قبل ذلك بنحو نص ساعة أو أقل، ٮتتلف من الشتاء إٔب الصيف وىكذا.

أي أف النيب  :(نًا إَذا رَآُىْم اْجَتَمُعوا َعجََّل، َوِإَذا رَآُىْم أَْبطَُئوا َأخَّرَ َوَأْحَيا َواْلِعَشاَء َأْحَياناً ) قولو:
                                      ً      ً        ً       ً                               صلى اهلل عليو وسلم كاف يصلي العشاء أحيان ا مبكر ا وأحيان ا متأخر ا ْتسب اٟتاؿ، وُب ىذا دليل على أف 

جاؿ استعجل ٢تم؛ كأف يكونوا السنة لئلماـ أف ينظر ُب حاؿ ا١تؤمومُت فإف كاف ا١تؤموموف ٤تتاجُت لبلستع
            ً                                                        ً             ّتانب سوؽ مثبل  أو عندىم حاجات، يعٍت اآلف ا١تساجد اليت تكوف ّتانب ا١تدارس مثبل  ُب الغالب أف 
الذي يصلي معو الذي ينتظر ُب ا١تدارس فالواجب على اإلماـ أو السنة لو أف يراعي حاؿ ا١تؤمومُت معو من 
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ّ     نيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يرى الناس إذا اجتمعوا بك ر ُب حيث التأخَت والتبكَت و٨تو ذلك، ولذلك ال                                                
 اإلقامة وإذا رآىم تأخروا وبطأوا تأخر ُب اإلقامة عليو الصبلة والسبلـ.

ىذه اٞتملة ىو ٤تل الشاىد من  :(َوالصُّْبُح َكاَف النَِّبيُّ صلى اهلل عليو وسلم ُيَصلّْيَها ِبَغَلسٍ ) قولو:
، وىو: أ ف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يصلي الصبح بغلس، ومعٌت الغلس قالوا: ىو              ً        ىذا اٟتديث أصبل 

أف  -رضي اهلل عنها–اختبلط الظلمة بالنور، ْتيث أنو يظهر بعض النور، وقد سبق ُب حديث عائشة 
                                                  ُ                                       النساء كن يصلُت مع النيب صلى اهلل عليو وسلم ٍب ٮترجن ما ي عرفن من الغلس، ىذا الغلس اٟتقيقة جاء ُب 
انصراؼ النيب صلى اهلل عليو وسلم ثبلث صور؛ صورتاف وردتا معنا ُب الصحيحُت، وصورة عند الًتمذي 

 بإسناد صحيح، سأذكر ىذه الثبلث وكيف ٧تمع بينها:
الصورة األؤب: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يصلي بغلس يعٍت ُب ظلمة ٥تتلطة بنور يسَت، 

        ُ                                 ء كن ال ي عرفن من الغلس يعٍت من شدة الظلمة.والغالب فيها للظلمة، وأف النسا
أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف  -رضي اهلل عنو–الصورة الثانية: الذي جاء ُب حديث أيب برزة 

                                                                         ُ                ينفتل من صبلة الفجر أو الغداة حُت يعرؼ الرجل جليسو. ىذه أوضح، األؤب ا١ترأة ال ت عرؼ، وىنا أصبح 
 يعرؼ جليسو وال يعرؼ البعيد.

الصورة الثالثة: ما جاء عند الًتمذي بإسناد حسن أو صحيح؛ ألف الًتمذي قاؿ: حسن صحيح. 
                        ُ                 ، أسفروا أي صلوىا حينما ت سفر، يسفر الضوء )أسفروا بصبلة الصبح(أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

 ويظهر.
 كيف ٧تمع بُت ىذه األحاديث الثبلثة؟.  س:
أؤب وأحرى من أف نعمل ْتديث دوف الباقي، نقوؿ: اٞتمع ال شك أف اٞتمع بُت األحاديث  جػ:

ً                                   سهل جد ا، فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يصلي بغلس دائم ا، والقاعدة اليت ذكرناىا إذا قلنا:                                                 ً  )كاف(     
أي بصفة دائمة، فإذا انفتل من صبلتو عليو الصبلة والسبلـ كاف القريب ينظر إٔب من ّتانبو فيعرفو، بدأ 

 ً                                       ُ                                      َت ا، وال ٯتكن أف ينظر للبعيد وىن النساء ما ي عرؼ؛ ألهنن بعيدات، ألف الضوء يسَت، وبذلك الضوء يس
، أي )أسفروا(ٚتعنا بُت اٟتديث األوؿ والثا٘ب، أما اٟتديث الثالث فإف قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
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كما سيمر –صبلة الفجر  ابدؤوا الصبلة بغلس واخرجوا منها ُب بدء اإلسفار، وىذا يدؿ على أف السنة ُب
ً                      التطويل جد ا، اإلطالة ُب القراءة.  -معنا بعد حديث أو حديثُت           

)أسفروا بصبلة : إف قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: -وىذه مسألة مهمة–ومن أىل العلم من قاؿ 
فجر وقتها ، معناه أنو تأكدوا ال تصلوا الفجر إال وأنتم متأكدوف أنو قد دخل وقتها؛ ألف صبلة الالصبح(

مشكل، فإف الفجر نوعاف: فجر صادؽ، وفجر كاذب، وكثَت من الناس من يلبس عليو ىذاف الفجراف، حىت 
لقد ذكر ا١تقبلي وىو أحد علماء اليمن قبل ثبلثة قروف: أنو ٕتادؿ مع أىل مكة ُب وقت صبلة الفجر وقاؿ: 

أف نظر الناس واجتهادىم ُب ٖتديد  إف أىل مكة يصلوف قبل وقتها. قبل ثبلٙتائة سنة وأكثر، فدؿ على
، أي تأكدوا ليكن صبلهتم )أسفروا(الفجر الصادؽ من الكاذب ٥تتلف، فقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

                     ُ                                                               ً     للفجر من باب التأكد ي تأخر فيو بعض الشيء، وىذا واضح فإننا اآلف ٧تعل بُت األذاف واإلقامة ٨تو ا من 
أكدنا من دخوؿ الوقت وأننا صليناىا ُب وقتها وال شك، وأما التأخَت                    ً            ٜتس وعشرين دقيقة فقطع ا نكوف قد ت

 عن ذلك فبل يبتدأ ا١ترء بالصبلة إال حينما يبدأ الضوء ال شك أنو منهي عنو وخبلؼ السنة.
  *** المتن ***

َهاِؿ َسيَّاِر ْبِن َسالَمَة قَاَؿ: َدَخْلُت أَنَا َوأَِبي َعَلى أَِبي - ٗ٘ ، فَػَقاَؿ  َعْن أَِبي اْلِمنػْ بَػْرزََة اأَلْسَلِميّْ
ْدُعونَػَها َلُو أَِبي: َكْيَف َكاَف النَِّبيُّ صلى اهلل عليو وسلم ُيَصلّْي اْلَمْكُتوبََة؟. فَػَقاَؿ: َكاَف ُيَصلّْي اْلَهِجيَر الَِّتي تَ 

رَْحِلِو ِفي َأْقَصى اْلَمِديَنِة َوالشَّْمُس  اأُلوَلى ِحيَن َتْدَحُض الشَّْمُس، َوُيَصلّْي اْلَعْصَر، ثُمَّ يَػْرِجُع َأَحُدنَا إَلى
َر ِمْن اْلِعَشاِء الَِّتي َتْدُعونَػَها اْلَعتَ  َمَة، وََكاَف َيْكَرُه َحيٌَّة. َوَنِسيُت َما قَاَؿ ِفي اْلَمْغِرِب. وََكاَف ُيْسَتَحبُّ َأْف يُػَؤخّْ

َفتِ  َلَها، َواْلَحِديُث بَػْعَدَىا، وََكاَف يَػنػْ ُل ِمْن َصالِة اْلَغَداِة ِحيَن يَػْعِرُؼ الرَُّجَل َجِليَسُو. وََكاَف يَػْقَرأُ النػَّْوـَ قَػبػْ
 بِالسّْتّْيَن إَلى اْلِماَئِة. 

 : *** الشرح ***
، وقبل أف نذكر حديث أيب -رضي اهلل عنو–حديث أيب برزة األسلمي  -رٛتو اهلل–ذكر ا١تصنف 

حاضرة وال شك لكنها ٗتتصر علينا بعض األشياء اليت  برزة والفقو فيو، أو أف أنبو ١تسألة ىي ُب الذىن
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سنذكرىا ُب فقو حديث أيب برزة، أوقات الصلوات: الصلوات ٜتس وىذه األوقات ٬تب أف نعرفها على 
سبيل البسط وعلى سبيل الضرورة، فإف األوقات ٜتسة على سبيل البسط والعادة وىي ثبلثة عند الضرورة، 

 لبسط والعادة أي عند الوقت ا١تعتاد.        ً              نبدأ أوال  ُب بياهنا حاؿ ا
 وقت صالة الفجر:

فإف صبلة الفجر يكوف وقتها: من طلوع الفجر الصادؽ إٔب طلوع الشمس، أي ظهور القرص  
               ً                                                                ليس طلوعو كامبل  وإ٪تا ظهور القرص فإذا ظهر أوؿ القرص فإنو قد انتهى وقت صبلة الفجر.

 وقت صالة الظهر:
الشمس عن كبد السماء، فإف الشمس إذا كانت ُب كبد السماء  ووقت صبلة الظهر: حينما تزوؿ

ً                                                         ال ظل للشاخص، إذا جعلت شاخص ا ال ظل لو جهة ا١تشرؽ وال ا١تغرب ىذا يسمى ُب كبد السماء، وقد                           
يكوف لو ظل ُب جهة الشماؿ واٞتنوب، إذا ٓب يكن ٢تا ُبء أي ظل من جهة ا١تشرؽ وا١تغرب فهذا ُب كبد 

يل، تزوؿ عن كبد السماء تدحض وأصبح للشاخص ُبء أي ظل من جهة ا١تشرؽ ولو السماء، فإذا بدأت ٘ت
    ً                                                                               يسَت ا فقد دخل وقت الظهر، أي عند زواؿ الشمس، وينتهي وقتها عندما يكوف ظل كل شيء مثلو.

 وقت صالة العصر:
ويبدأ وقت العصر: من نفس الوقت حينما يكوف ظل كل شيء مثلو إٔب أف يكوف ظل كل شيء 

                                                               ُ                    ىذا وقت اٞتواز، يعٍت ٬توز لك أف تؤخر إٔب أف يكوف ظل كل شيء مثليو، وي كره لك أف تؤخره إٔب مثليو، 
أف تؤخرىا إٔب  -وىو وقت ضرورة ال ٬توز الصبلة فيو إال للضرورة–حُت تصفر الشمس، وال ٬توز لك 

وقات: وقت غروب الشمس، يعٍت عندما تشرع ُب الغروب، فيظهر لنا أف وقت صبلة العصر ٢تا ثبلثة أ
جواز، ووقت كراىة، ووقت ٖترٙب ال ٬توز فعلها إال للضرورة، وقت اٞتواز: من ظل كل شيء مثلو إٔب ظل  
كل شيء مثليو، ووقت الكراىة: من ظل كل شيء مثليو إٔب اصفرار الشمس وميلها للغروب، ووقت التحرٙب 

 ا١تنهي عنو: حينما ٘تيل للغروب.
 وقت صالة المغرب:
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                               ً                    من غروب الشمس كاملة القرص كامبل  إٔب غياب الشفق األٛتر.ووقت ا١تغرب: 
 وقت صالة العشاء:

، وُب )إف وقت العشاء إٔب ثلث الليل(ووقت العشاء: جاء عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ: 
ْ                                                          ، وٚت  ع ٚت ع من أىل العلم فقاؿ: إف للعشاء وقت كوقت العصر؛ وقت جواز، )إٔب نصفو(بعض األحاديث:    َ َ    

وقت كراىة، ووقت ضرورة، فيكوف وقت اٞتواز إٔب ثلث الليل، ووقت الكراىة إٔب نصفو، ووقت الضرورة و 
ّ                                      ً           يعٍت ال ٬توز للشخص أف يؤخره فيكوف آٙت ا إف أخ ره بقصد من بعد نصف الليل إٔب الفجر. طبع ا ىناؾ من        ً                                 

لعشاء فهو الثلث، ومن أىل العلم من يقوؿ: إف الثلث والنصف وقت واحد، قاؿ: من نظر إٔب وقت كل ا
 نظر إٔب وقت ا١تغرب فهو النصف. وىذه مسألة أخرى.

 إذف أنا أردت أف أجعل ىذا الكبلـ لكي نعرفو قبل أف نتكلم عن فقو حديث أيب برزة.
 مفردات الحديث:

كيف ُب العادة ٕتري ُب السؤاؿ   :(َكْيَف َكاَف النَِّبيُّ صلى اهلل عليو وسلم ُيَصلّْي اْلَمْكُتوبََة؟) قولو:
ىنا ٔتعٌت مىت. أي تتعلق  )كيف(بالزماف، فقالوا: إف  -رضي اهلل عنو–عن ا١تاىية والكيفية، وأجاب أيب برزة 

       ُ                                                   ٦تكن أف ي ستفهم هبا عن ماىية الشيء، ويستفهم هبا عن زمانو. كما  )كيف(بالزماف، فلذلك يقولوف: إف 
 جاء ُب ىذا اٟتديث.

                  ً                                    يعٍت الظهر، ٝتيت ىجَت ا؛ ألهنا وقت ا٢تاجرة، وقت الشمس اشتداد  :(ُيَصلّْي اْلَهِجيرَ  َكافَ ) قولو:
 اٟتر.

تدحض الشمس ٔتعٌت أهنا ٘تيل إٔب جهة  :(الَِّتي َتْدُعونَػَها األُوَلى ِحيَن َتْدَحُض الشَّْمسُ ) قولو:
تدحض أوؿ ما ٘تيل، وىذه  ا١تغرب، أي أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يصلي الظهر ُب أوؿ وقتها،

اٞتملة وىي قوؿ أيب برزة: كاف يصلي ا٢تجَت اليت تدعوهنا األؤب حُت تدحض الشمس. فيها من الفقو 
 مسألتاف:
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ا١تسألة األؤب: ما ذكرناه قبل قليل وىو أف السنة ُب صبلة الظهر أف تكوف ُب أوؿ وقتها، وأما ما 
ً           ، وليس حديث ا١تغَتة ناسخ ا ٟتديث أيب )أبردوا(اد اٟتر فقاؿ: جاء ُب حديث ا١تغَتة فإنو مستثٌت عند اشتد                      

 برزة.
ا١تسألة الثانية: وىذه نكتة دقيقة: أف قوؿ أيب برزة: اليت تدعوهنا األؤب. يقصد صبلة الظهر، وىنا 

ة جابر ُب اٟتديث األوؿ وأبو برزة بدأ بصبلة الظهر، وجربيل ١تا صلى بالنيب صلى اهلل عليو وسلم بدأ بصبل
الظهر، فالناس كاف يسموف الظهر باألؤب، استدؿ بعض أىل العلم هبذه األحاديث الثبلثة وبتسميتها 
باألؤب: أف أوؿ النهار ىو طلوع الشمس وليس أوؿ النهار طلوع الفجر؛ ألنو لو كاف أوؿ النهار طلوع 

صبح أوؿ صبلة يصليها ا١ترء الفجر لكاف الصبلة األؤب ىي الفجر، لكن ١تا كاف أوؿ النهار طلوع الشمس ت
 ُب هناره الظهر.

 ما الذي ينبٍت على ذلك؟. س:
أحكاـ ال تتصور كثرة، على سبيل ا١تثاؿ: ٨تن اآلف ُب يـو اٞتمعة، الرسوؿ صلى اهلل عليو  جػ:
، فمن اغتسل قبل طلوع الشمس ىل يكوف قد اغتسل يـو اٞتمعة أـ )من اغتسل يـو اٞتمعة(وسلم قاؿ: 

 ىذا األمر، والصحيح واألقرب واألحوط: أف اليـو يبدأ من طلوع الشمس، ىناؾ خبلؼ ُب ال؟ مندرج ُب
                  ً                                                                        قضية يـو عرفة، طبع ا ا١تذىب أف اليـو يبدأ من طلوع الشمس إال ُب يـو عرفة فإهنم يروف أنو من طلوع 

يبدأ من الفجر، الفجر؛ ألنو متعلق باليـو ويقولوف: إف يـو عرفة مستثٌت من جهتُت: من أوؿ مبدأه فإنو 
وليلو الحق لنهاره، عكس األياـ األخرى، ٨تن اآلف ُب ليلة السبت لسنا ُب ليلة اٞتمعة إال ُب يـو عرفة وأياـ 

، أي الليلة اليت )من وقف معنا ُب ىذا اليـو من ليل أو هنار(التشريق، النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ لعروة: 
            ً                                                   يل يكوف تابع ا للنهار أي العكس، واألحكاـ كثَتة متعلقة هبذه ا١تسألة.بعدىا ومثلو ُب أياـ التشريق فإف الل

الشاىد ُب  :(َوُيَصلّْي اْلَعْصَر، ثُمَّ يَػْرِجُع َأَحُدنَا إَلى رَْحِلِو ِفي َأْقَصى اْلَمِديَنِة َوالشَّْمُس َحيَّةٌ ) قولو:
مازالت قائمة وحارة، وىذا يدلنا على أف : والشمس حية. أي أهنا -رضي اهلل عنو–ىذه اٞتملة قوؿ أيب برزة 

 النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يصلي العصر ُب أوؿ وقتها.
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 وجاء ُب أحاديث أخرى بياف وقتها. :(َوَنِسيُت َما قَاَؿ ِفي اْلَمْغِربِ ) قولو:
َر ِمْن اْلِعَشاِء الَِّتي َتْدُعونَػَها اْلَعَتمَ ) قولو: أي أف النيب صلى اهلل عليو  :(ةَ وََكاَف ُيْسَتَحبُّ َأْف يُػَؤخّْ

وسلم كاف يستحب أف يؤخر صبلة العشاء، وقولو: اليت تدعوهنا بالعتمة. جاء ُب حديث أف النيب صلى اهلل 
، فجاء النهي عن تسميتها بالعتمة، ولكن ٛتلو بعض )ال يغلبنكم األعراب على صبلتكم(عليو وسلم قاؿ: 

أف النيب صلى اهلل عليو وسلم  -رضي اهلل عنها–ُب حديث عائشة  أىل العلم على الكراىة ١تا سيأٌب معنا
 اعتم بصبلة العشاء.

َلَها، َواْلَحِديُث بَػْعَدَىا) قولو:  ىذه اٞتملة فيها ثبلث مسائل: :(وََكاَف َيْكَرُه النػَّْوـَ قَػبػْ
ُ      ي ستحب ا١تسألة األؤب: أف السنة ُب صبلة العشاء با٠تصوص تأخَتىا، ىي الصبلة الوحيدة اليت 

تأخَتىا طواؿ العاـ وُب كل األياـ إال أف تكوف ا١تصلحة ُب تقدٯتها؛ كحاؿ اٞتماعة، اآلف اٞتماعة فبل نقوؿ 
لئلماـ: األفضل أف تؤخرىا؛ ألف ا١تصلحة للناس ُب التقدٙب، لكن لو كاف الناس وحدىم ُب قرية و٨تو ذلك، 

 ، أو ٮترج وقتها وىو ثلث الليل.نقوؿ: إف األفضل ُب حقكم التأخَت ما ٓب يشق على الناس
                    ُ                                         ُ                           ا١تسألة الثانية: أنو ي كره النـو قبل صبلة العشاء وبعد صبلة ا١تغرب ي كره، والسبب ُب الكراىة: أف 
ا١ترء إذا ناـ قبل صبلة العشاء رٔتا غلبتو عينو فلم يستطع القياـ ٢تذه الصبلة، فالسنة للمرء أال يناـ ا١تغرب 

 ا أمن ا١ترء أنو لن ٮترج وقتها.   ً                    مطلق ا ولكنو جائز ٬توز إذ
                    ُ                                                               ا١تسألة الثالثة: أنو ي كره اٟتديث بعد صبلة العشاء، وبوب البخاري باب ما جاء ُب السمر بعد 
                 ُ                                                                              العشاء، وأنو إ٪تا ي رخص ُب ثبلثة أشياء: مسامرة الرجل لضيفو، ولزوجو، وُب مدارسة العلم. وُب كراىة النيب 

                  ُ                        ً                   عشاء دليل على أنو ي ستحب للمرء أف يناـ مبكر ا، فإف السنة للناس صلى اهلل عليو وسلم ُب اٟتديث بعد ال
                                   ً                                                          أف يناموا مبكرين، وليس من السنة مطلق ا السهر إال ُب معٌت مقصود؛ كمسامرة الضيف أو الزوج أو ١تذاكرة 

أمكنو                    ً                                                                    ً العلم، والنـو مبكر ا مفيد ُب الدنيا واآلخرة وال شك، فأما ُب اآلخرة وىو األرجى فإف من ناـ مبكر ا
                                    ً     ً                                                       االستيقاظ لصبلة الفجر وقياـ الليل نشيط ا قوي ا، وأما ُب الدنيا فإف من ناـ الليل ٓب ينم الضحى، وقد جاء 

 .)بورؾ ألميت ُب بكورىا(ُب اٟتديث عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ: 
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َفِتُل ِمْن َصالِة اْلَغَداِة ِحيَن يَػْعِرُؼ الرَُّجَل ) قولو: الغداة أي الفجر، وىذه اٞتملة  :(َجِليَسوُ وََكاَف يَػنػْ
 تكلمنا عنها ُب اٟتديث السابق.

ىذه اٞتملة معناىا: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يقرأ  :(وََكاَف يَػْقَرأُ بِالسّْتّْيَن إَلى اْلِماَئةِ ) قولو:
و يقرأ من ستُت إٔب مائة ُب صبلة الفجر بنحو من ستُت إٔب مائة آية، ىذا من باب التقدير وليس معناه أن

آية؛ ألننا لو قلنا: إف معناه أنو يقرأ من ستُت إٔب مائة آية معٌت ذلك أنو لن يقرأ سورة كاملة بل سيقرأ نصف 
أنو ٓب يثبت عن النيب صلى اهلل عليو  -رٛتو اهلل–البقرة أو نصف آؿ عمراف وىكذا، وقد ذكر ابن القيم 

لتُت أنو قرأ بأقل من سورة، بل السنة ُب صبلة الفريضة أف يقرأ ا١ترء وسلم إال ُب حديث أو ُب حالة أو حا
بسورة كاملة يفتتحها من أو٢تا إٔب آخرىا، ولذلك كانت السنة تقسيم السور على الصلوات، فقد ثبت عند 

كاف يرسل أليب موسى وىو واؿ لو على الكوفة ولسائر والتو   -رضي اهلل عنو–الًتمذي أف عمر بن ا٠تطاب 
ى األمصار أف صلوا ُب الفجر بطواؿ ا١تفصل، وُب الظهر والعصر والعشاء بأواسطو، وُب ا١تغرب بقصاره. عل

. )الناس(إٔب  )الضحى(، وقصاره: من )الضحى(، وأواسطو: إٔب )ا١ترسبلت(إٔب  )ؽ(وطواؿ ا١تفصل: من 
    ُ                            فجر ي قرأ فيها بالطواؿ، وُب الظهر ، ويقولوف: ال)ا١ترسبلت(إٔب  )ؽ(           ُ             ُ             ىذه ىي اليت ت قرأ، فالفجر ي قرأ فيها من 

                                            ُ                                                 والعصر والعشاء باألواسط. وأطوؿ ىذه الثبلث اليت ي قرأ فيها باألواسط ىي الظهر ٍب العصر، فالظهر السنة 
تطويل القراءة فيها أكثر من العصر، ىذا من جهة، ومن جهة أخرى: فالسنة تطويل الركعة األؤب ُب القراءة 

بذلك ننتبو إٔب أف خطأ األئمة ُب القراءة من جهات: بعضها خطأ يدخل ُب أكثر من الركعة الثانية، و 
 النهي، وبعضها خطأ يدخل ُب تفويت األفضل.

ً      فالذي يدخل ُب النهي: أهنم عندما يطيل إطالة زائدة عن ا١تشروع أو يقصر تقصَت زائد ا عن                                                                           
ة الفجر وىي من قصار ا١تفصل، مع أف                  ً                                         ا١تشروع، نعم أحيان ا النيب صلى اهلل عليو وسلم قرأ بالزلزلة ُب صبل

        ُ                                                                                  األؤب أف ي قرأ بطوالو، فاٟتاالت القليلة مستثناه، فالنيب صلى اهلل  عليو وسلم قرأ ُب ا١تغرب باألعراؼ، 
ً                                                             وبالطور ُب حديث أـ سلمة أيض ا عندما كانت تطوؼ من خلف ا١تصلُت، فهذا خارج عن الغالب، فالكبلـ                           

 عن األغلب.
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                                                          ُ           مة من حيث الفضل: أف السنة عدـ القراءة من أواسط السور وإ٪تا ت قرأ سورة  والذي يفوت على األئ
كاملة ولو كاف من قصار ا١تفصل، تريد أف تراجع حفظك راجع ُب قياـ الليل لوحدؾ، لكن ال تراجعو ُب 

ك الصبلة، ولذلك الفقهاء منهم من كره أف اإلماـ يقرأ من أوؿ الصبلة إٔب آخره، لكن جاء عن اإلماـ مال
عدـ كراىة ذلك، وىو أف الشخص يبدأ ُب قراءتو بأوؿ ا١تصحف فيختم ُب صبلة الفريضة، من الفقهاء من  

 كرىو، وجاء عن اإلماـ مالك عدـ كراىتو.
 *** المتن ***

 )َمأَل اللَّوُ : َأفَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم قَاَؿ يَػْوـَ اْلَخْنَدِؽ: -رضي اهلل عنو-َعْن َعِليٍّ  - ٘٘
 . قُػُبورَُىْم َوبُػُيوتَػُهْم نَارًا، َكَما َشَغُلونَا َعْن الصَّالِة اْلُوْسَطى َحتَّى َغاَبْت الشَّْمُس(

، ثُمَّ َصالَىا بَػْيَن اْلَمْغِرِب )َشَغُلونَا َعْن الصَّالِة اْلُوْسَطى َصالِة اْلَعْصِر(َوِفي َلْفٍظ ِلُمْسِلٍم: 
 َواْلِعَشاِء. 

ِد اللَِّو ْبِن َمْسُعوٍد قَاَؿ: َحَبَس اْلُمْشرُِكوَف َرُسوَؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم َوَلُو َعْن َعبْ  - ٙ٘
)َشَغُلونَا َعْن َعِن اْلَعْصِر، َحتَّى اْحَمرَِّت الشَّْمُس َأْو اْصَفرَّْت، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم: 

 .اللَُّو َأْجَوافَػُهْم َوقُػُبورَُىْم نَارًا، َأْو َحَشا اللَُّو َأْجَوافَػُهْم َوقُػُبورَُىْم نَاراً( الصَّالِة اْلُوْسَطى َصالِة اْلَعْصِر َمألَ 
 : *** الشرح ***

ً                           وسيأٌب معنا أيض ا حديث ثالث مشابو ٢تما وىو –ُب ىذين اٟتديثُت  -رٛتو اهلل–ذكر ا١تصنف               
و٫تا  -رضي اهلل عنو–ابن مسعود  وحديث -رضي اهلل عنو–ىذاف اٟتديثاف؛ حديث علي  -حديث جابر

 ُب قصتاف قيل: إهنما واحدة، وقيل: إهنما قصتاف ٥تتلفتاف، وسيظهر ذلك عند ا١تقارنة بُت اٟتديثُت.
 مفردات األحاديث:

 حينما كاف ٭تفر ىو وأصحابو ا٠تندؽ. :(َأفَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم قَاَؿ يَػْوـَ اْلَخْنَدؽِ ) قولو:
                                  ً                مؤل اهلل قبورىم أي ا١تشركُت، وبيوهتم نار ا، دعاء من النيب  :(َمأَل اللَُّو قُػُبورَُىْم َوبُػُيوتَػُهْم نَارًا) قولو:

                                                   ً                                صلى اهلل عليو وسلم عليهم بأف ٯتؤل اهلل قبورىم وبيوهتم نار ا، والدعاء على ا١تشركُت لو حالتاف:
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مشروع وال شك، ولذلك جاء عن اٟتالة األؤب: أف يكوف الدعاء على أوصافهم وعمومهم، وىذا 
ميموف بن مهراف أنو قاؿ: ٓب أزؿ أٝتع صحابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وىم يلعنوف ا١تشركُت. فالدعاء 
عليهم على ىيئة ا١تشركُت اللهم أىلك ا١تشركُت و٨تو ذلك، فإنو على سبيل اإلٚتاؿ جائز ما ٓب يكن اعتداء، 

                                         ً      ً                رء اهلل عز وجل ال ٯتكن أف يقع إما عادة أو عقبل  أو شرع ا، مثل أف يقوؿ االعتداء مثل ماذا؟ أف يسأؿ ا١ت
                        ً                                  ً                                ا١ترء من السؤاؿ ا١تمنوع شرع ا: اللهم ال تبقي على وجو األرض كافر ا، كما دعا نوع عليو السبلـ، وىذا 

 قياـ                             ّ                                                   نقوؿ: ال ٬توز؛ ألف اهلل عز وجل بُت  كما ذكر النيب صلى اهلل عليو وسلم أف الكافرين باقوف إٔب
الساعة، فدعائك ىذا لن يستجاب فهو من باب االعتداء ُب الدعاء، ونقل ابن حجر ا٢تيتمي ُب الفتاوى 

: ومن االعتداء أنو لو قاؿ: اللهم اىدي كلهم. قاؿ: ال ٯتكن -وىذا اجتهاد من ابن حجر ا٢تيتمي–أنو قاؿ 
ا تظهر الساعة فحينئذ ال يبقى على وجو أف يهديهم اهلل عز وجل؛ ألهنم باقوف كافرين لن يهتدوا إال عندم

 األرض كافر.
نقل عنو  -رٛتو اهلل–اٟتالة الثانية: الدعاء على أعيناىم؛ زيد، وعمرو، و٨توىم، الشيخ تقي الدين 

 َ ال  }ابن مفلح ُب اآلداب الشرعية: أف الدعاء على أعياف ا١تشركُت من غَت سبب، كأف يكوف ىناؾ ظلم 
ْ   ُِ  َ ر  ب الس وء  م ن  ال ق و ؿ  إ ال  م ن  ظ ل م   ُِ       ُ    َْ ْ ٭ت  ب  الل و  اٞت  ه    َ    ِ  ِ  ْ  َ  ْ   َ ً   [، قيل: إف ىذا الدعاء ال ي شرع وخصوص ا ٛٗٔالنساء: { ]َ   ِ     ِ  ِ           ُ                        

اللعن، ولذلك يقولوف: إنو ١تا دعا النيب صلى اهلل عليو وسلم على بعض أعياف ا١تشركُت ولعنهم أنزؿ اهلل عز 
َ  ِ  َ ل ي س  ل ك  م ن  }وجل عليو اآلية اليت ُب سورة آؿ عمراف:   َ  َ ء    َْ  ْ  ٌ األ  م ر  ش ي   َ   ِ  َْ     ُ         [، فن هي النيب ٕٛٔآؿ عمراف: { ]  ْ

صلى اهلل عليو وسلم عن لعن ا١تشركُت والدعاء على أعياهنم، ولكن ادع ٢تم با٢تداية، ١تا جاء الطفيل بن 
ً                                               عمرو النيب صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ: إف أوس ا قد عصت فادع عليهم. فقاؿ الصحابة: قلنا: ىلكت                                        

ً   ، فكاف أف ىدى اهلل دوس ا (ا وائت هبماللهم اىد دوسً ) عليو وسلم يده فقاؿ: دوس. فرفع النيب صلى اهلل                    
ً      ً                                    الذي ٛتل علم ا كثَت ا، فا١تقصود أف الدعاء نفرؽ بُت األوصاؼ  -رضي اهلل عنو–فأتوا و٦تن أتى أبو ىريرة            

 واألعياف كما أقره الشيخ تقي الدين ونقل عنو ابن مفلح ُب اآلداب.
ىذا اٟتديث نص على أف  :(نَا َعْن الصَّالِة اْلُوْسَطى َحتَّى َغاَبْت الشَّْمسُ َكَما َشَغُلو ) قولو:

ة  }الصبلة الوسطى ىي صبلة العصر وىي اليت قاؿ اهلل عز وجل فيها:  ِ  ح اف ظ وا ع ل ى الص ل و ات  و الص بل  َ     َ   ِ  َ  َ       ََ     ُ  ِ  َ
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َ  ال و س ط ى  ْ  ُ [، وصبلة العصر أفضل الصلوات ا٠تمس على اإلطبلؽ، وٝتيت وسطى ليس ألهنا ٖٕٛالبقرة: { ] ْ 
ُب الوسط فإف األؤب الظهر، وإ٪تا الوسطى تسمى كذلك؛ ألهنا األفضل واألجل واألعلى، قاؿ تعأب: 

َ  ً و ك ذ ل ك  ج ع ل ن اك م  أ م ة  و س ط ا}  َ   ً    ُ  ْ  ُ  َ ْ َ  َ   َ  ِ َ مل. وال شك أف فضل [، قيل: وسط؛ ألنكم األعلى واألكٖٗٔالبقرة: { ]َ َ 
ىذه الصبلة من فضل وقتها، ولذلك يقوؿ بعض أىل العلم: إف أفضل أوقات اليـو على اإلطبلؽ ىو 

ِ  و ال ع ص ر  }العصر. وقد أقسم اهلل عز وجل فيو فقاؿ:   ْ  َ ر   (ٔ) َ ْ  ن س اف  ل ف ي خ س  ْ  ٍ إ ف  اإل    ُ    ِ  َ  َ   َ [، و١تا ٕ، ٔالعصر: { ]ِ      ِْْ 
َ                          جاءت األٯتاف يػ ع ظ م اليمُت باللفظ ويعظم ال يمُت با١تكاف عند ا١تنرب، ويعظم اليمُت باللفظ مثل أف تقوؿ:             ُ 

ْ  ٖت  ب س ونػ ه م ا م ن  }                                        ُ                                 واهلل العظيم. وُب ا١تكاف ُب ا١تسجد عند ا١تنرب، وت عظم اليمُت ُب الزماف فقاؿ جل وعبل:   ِ   َ  ُ  َ   ُ  ِْ َ
م اف  ب الل و   ة  فػ يػ ق س  ِ   ِ     ِ بػ ع د  الص بل    َ  ِ  ْ  ُ َ    ِ َ       ِ  ْ وغَته: أف الصبلة اليت  [، جاء ُب تفسَت ىذه اآلية عن قتادةٙٓٔا١تائدة: { ] َ 

بس بعدىا ىي صبلة العصر، فدؿ على أف أفضل أوقات اليـو ىي العصر، وىذا رأي كثَت من أىل العلم.  ُ                                                                                        ٭ت 
يدلنا على أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ما صلى إال بعد غروب  :(َحتَّى َغاَبْت الشَّْمسُ )  قولو:

 .الشمس، وسيأٌب حديث ابن مسعود عندما نقارف بينهما
وىذا نص فيما ذكرناه  :َوِفي َلْفٍظ ِلُمْسِلٍم: َشَغُلونَا َعْن الصَّالِة اْلُوْسَطى َصالِة اْلَعْصِر() قولو:

 قبل قليل أنو صبلة العصر.
 ىذه ٖتتمل معنيُت:  :(ثُمَّ َصالَىا بَػْيَن اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاءِ ) قولو:

عشاء وبناء على ذلك ما الذي يكوف؟ سقط األوؿ: ٖتتمل أنو صبلىا بُت صبلة ا١تغرب وصبلة ال
رضي اهلل –الًتتيب، ٍب ا١تغرب، عصر، عشاء، ولكن نقوؿ: إف ىذا ا١تعٌت غَت مراد، بل ا١تراد من قوؿ علي 

: صبلىا بُت ا١تغرب والعشاء. أي بعد دخوؿ وقت ا١تغرب وقبل دخوؿ وقت العشاء، والدليل على -عنو
أنو قاؿ: فصلى العصر بعدما غربت الشمس ٍب  -سيأٌب معٌت الذي -رضي اهلل عنو–ذلك حديث جابر 

 صلى بعدىا ا١تغرب. فهذا نص صريح على أنو ٬تب الًتتيب بُت الصلوات.
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وىنا مسألة مهمة وىي من أىلم ا١تسائل اليت تستنبط من ىذا اٟتديث: وىو أف ىذا اٟتديث دليل 
وات حىت ُب القضاء، يقولوف: وال يسقط على اشًتاط الًتتيب بُت الصلوات، فيجب الًتتيب بُت الصل

 الًتتيب إال ُب حالتُت:
اٟتالة األؤب: إذا خشي خروج وقت صبلة الصبلة الثانية اٟتاضرة، ما بقي على وقت صبلة ا١تغرب  
إال عشر دقائق بالكاد أصلي ا١تغرب فهنا تبدأ تصلي ا١تغرب ُب وقتها ٍب تصلي بعدىا العصر، إذف اٟتالة 

 خشي خروج وقت اٟتاضرة فإنو يقدمها على غَتىا.األؤب: إذا 
انتبو ٢تذا القيد وىذا نص عليو أكثر من –اٟتالة الثانية: قالوا: إذا نسي فصلى الثانية ٍب سلم منها 

قبل أف يتذكر الصبلة األؤب. يعٍت فاتتٍت صبلة العصر ١تا سلمت من ا١تغرب تذكرت  -واحد من أىل العلم
ؿ: صل العصر وصبلة ا١تغرب صحيحة. ولو أنٍت تذكرت ُب أثناء الصبلة نقوؿ: أنٍت ٓب أصل العصر، نقو 

تبطل الصبلة تصبح ُب حقك نافلة، صبلة ا١تغرب تصبح نافلة تكملها إف شئت لكن األفضل أف ٕتعلها 
 نافلة وال تقطعها ٍب تصلي بعدىا العصر ٍب ا١تغرب؛ ألنو يشًتط الًتتيب.

ـ الشيخ تقي الدين ابن تيمية، واهلل أعلم أىي صحيح أـ ليس                   ُ          وىناؾ حالة ثالثة: ف همت من كبل
ا فإذا حضرت اٞتماعة وٓب يكن قد صلى  ً                                  بصحيح: أف الشيخ يقوؿ: صبلة اٞتماعة واجبة درجة عالية جد                                                     

كما ٨تن قلنا: يسقط –أنك تدخل معهم  -                      ً ٤تتمل كبلـ الشيخ ليس صر٭ت ا–الصبلة األؤب يقوؿ: ٭تتمل 
لتصلي ا١تغرب ٚتاعة ٍب  -وقت، نقوؿ: يسقط الًتتيب؛ الحتماؿ فوات اٞتماعةالًتتيب ألجل فوات ال

تصلي بعدىا العصر. ىو قوؿ متجو لكنو صعب اٞتـز بو، الفقهاء على ثنتُت أو حالتُت فقط والثالثة من  
 كبلـ الشيخ تقي الدين.

أننا نقوؿ: إف من من فقو ىذا اٟتديث وىو ا١تسألة الثانية ا١تهمة معنا: أف من فقو ىذا اٟتديث 
ُ                                                                                         ش غل عن صبلة فإنو يقضيها، وقد جاء النص عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب صورتُت: ُب الناسي والنائم، 
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، وىنا ُب ىذا اٟتديث فيو ٕٔفإف ذلك ىو وقتها )من ناـ عن صبلة أو نسيها فليصلها إذا ذكرىا(فقاؿ: 
ُ                            حالة ثالثة: وىو ما انش غل عنها ما استطاع أف يؤديها ُ                         ، فلذلك يقولوف: إف من ش غل عنها فإنو يقضيها. ما                                             

 استطاع أف يصلي الصبلة ُب وقتها.
يبقى حالة رابعة: وىو من تعمد ترؾ الصبلة حىت خرج وقتها، فإف اٞتمهور يقولوف: إف من تعمد 
ً                                             ترؾ الصبلة حىت خرج وقتها ٬تب عليو قضاؤىا قياس ا على الناسي والنائم. وقاؿ بعض أىل العلم وىو                                           

ً                                                                      اختيار الشيخ تقي الدين أيض ا: إنو ال يقضيها؛ لعظيم اإلٍب ُب تركها. فإف من أىل العلم من يقوؿ: قد كفر                           
بًتؾ صبلة واحدة وال يدخل اإلسبلـ إال بالصبلة، ٣ترد الصبلة يكوف قد دخل ُب دائرة اإلسبلـ، ىذا من  

 مصنفات مستقلة.كبلـ أىل العلم وىو رأي داود وأىل الظاىر وا١تسألة فيها حديث و 
 .-رضي اهلل عنو–ٍب ذكر ا١تصنف حديث عبد اهلل بن مسعود 

َحَبَس اْلُمْشرُِكوَف َرُسوَؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم َعِن اْلَعْصِر، َحتَّى اْحَمرَِّت الشَّْمُس َأْو ) قولو:
ٟتديث يقولوف: إف ىذه اٞتملة قولو: حىت اٛترت الشمس أو اصفرت. ىي اليت جعلت شراح ا :(اْصَفرَّتْ 

قاؿ: غابت الشمس.  -رضي اهلل عنو–ىذه واقعة غَت الواقعة السابقة؛ ألف الواقعة السابقة ُب حديث علي 
وىنا قاؿ: اٛترت أو اصفرت. يعٍت وصل ١ترحلة النهي، وقت العصر الذي ىو للضرورة، ولذلك من أىل 

 العلم من يقوؿ: ىي حالتاف. 
 مسألتاف: -عنو رضي اهلل–وُب حديث ابن مسعود 

ا١تسألة األؤب: ىذا اٟتديث نص على أف تأخَت الصبلة إٔب اٛترار الشمس أو اصفرارىا أنو منهي 
 عنو وال ٬توز تأخَته وىو وقت الضرورة.

ا١تسألة الثانية: أف بعض أىل العلم استدؿ هبذا اٟتديث بروايتيو على أف ٬توز تأخَت الصبلة عن 
ا١تصآفة، ولذلك جاءت ُب إحدى الروايتُت أو الثبلث روايات عن اإلماـ وقتها عند وجود ا٠توؼ؛ كحاؿ 

 

 
ذكر ىذه اللفظة على أهنا من  -حفظو اهلل–فإف الشيخ عبد السبلـ          ُ                             ا١تفرغ: ي نظر ُب لفظة: فإف ذلك ىو وقتها؛ ٕٔ

 اٟتديث.
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أٛتد: أف ُب حاؿ ا٠توؼ الناس ٥تَتوف بُت أمرين: إما تأخَت الصبلة عن وقتها، وإما صبلة ا٠توؼ، وسيأٌب 
صفة صبلة ا٠توؼ ُب ٤تلو، والصحيح: أف صبلة ا٠توؼ ىي اٞتائزة وال ٬توز تأخَت الصبلة عن وقتها 

ا، فنقوؿ: إما أف صبلة ا٠توؼ ناسخة كما قاؿ بعض السلف هبذا اٟتديث، أو أف النيب صلى اهلل عليو     ً مطلق  
ُ               ُ                                             وسلم إ٪تا تركها نسيان ا ال ألجل الش غل فحسب وإ٪تا أ نسيها عليو الصبلة والسبلـ، والرسوؿ صلى اهلل عليو            ً                    

ّ                                                 وسلم يػ ن س ى ١تقصد شرعي، وقد روي ُب اٟتديث عند مالك ُب ا١توطأ: أ ف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:        َُ 
، وىذه اٟتديث أحد األحاديث األربعة ا١تعلقة ُب موطأ مالك اليت ٓب ٬تد ٢تا (ِإ٘بِّ أَلَْنَسى َأْو أَُنس ى أِلَُسن  )

                 ً                                                                              ابن عبد الرب إسناد ا، وأظن أف ابن الصبلح تتبعها فوجدىا عند ابن طاىر ُب أطراؼ ا١تفاريد والغرائب، لكن 
 كوف النسياف لسنة.أي ينسيٍت اهلل عز وجل، فقد ي (ِإ٘بِّ أَلَْنَسى َأْو أَُنس ى أِلَُسن  )ا١تعٌت صحيح، 

 *** المتن ***
قَاَؿ: َأْعَتَم النَِّبيُّ صلى اهلل عليو وسلم  -رضي اهلل عنهما-َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعبَّاٍس  - ٚ٘

َياُف. َفَخَرَج َورَْأسُ  ُو يَػْقطُُر يَػُقوُؿ: بِاْلِعَشاِء، َفَخَرَج ُعَمُر، فَػَقاَؿ: الصَّالُة، يَا َرُسوَؿ اللَِّو: رََقَد النَّْساُء َوالصّْبػْ
 .أَلَمْرتُػُهْم ِبَهِذِه الصَّالِة َىِذِه السَّاَعِة( -َأْو َعَلى النَّاسِ -)َلْوال َأْف َأُشقَّ َعَلى أُمَِّتي 

 : *** الشرح ***
 مفردات الحديث:

                  ُ                   أعتم أي صبلىا ُب الع تمة يعٍت صبلىا عندما  :(َأْعَتَم النَِّبيُّ صلى اهلل عليو وسلم بِاْلِعَشاءِ ) قولو:
ً                                                                          يكوف الظبلـ مشتد ا، فدؿ على أنو أخرىا عن وقتها، واستدؿ بعض أىل العلم على أف قوؿ ابن عباس:                
أعتم النيب صلى اهلل عليو وسلم. على أنو تسمية العشاء بالعتمة إ٪تا ىو من باب الكراىة، وىنا ابن عباس ما 

لصوؼ أعتم أي دخل العتمة ولذلك يبقى النهي على ٤تلو فتكوف تسمية العشاء ٝتاىا عتمة وإ٪تا ذكر ا
 بالعتمة باؽ على الكراىة.

 من ا١تسجد للنيب صلى اهلل عليو وسلم. -رضي اهلل عنو–أي خرج عمر  :(َفَخَرَج ُعَمرُ ) قولو:



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٘ٙٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

: معرفة كيف  :(َيافُ فَػَقاَؿ: الصَّالُة، يَا َرُسوَؿ اللَِّو: رََقَد النَّْساُء َوالصّْبػْ ) قولو:                 ً            ُب ىذه اٞتملة: أوال 
ٓب  -رضواف اهلل عليهم–        ً                                        كاف قريب ا من النيب صلى اهلل عليو وسلم، فإف الصحابة   -رضي اهلل عنو–أف عمر 

                                                                              ً                يكونوا يصعدوف النظر ُب النيب صلى اهلل عليو وسلم، وال يراجعونو الكبلـ؛ مهابة لو وتوقَت ا، ومعلـو أنو ال 
          ً                                                                ن كاف قريب ا منو ولذلك ١تا راجعت حفصة وزوجات النيب صلى اهلل عليو وسلم النيب صلى يراجع ا١ترء إال م

                                                                   ُ                        اهلل عليو وسلم غضب عمر أف يراجعنو، فدؿ ذلك على أف القريب منو ىو الذي ي راجع وىو الذي يذكر لو، 
ت أرسل بنو ٥تزـو                                            ً                                  وُب الغالب أف الناس يرسلوف للشخص من كاف قريب ا منو، ولذلك ا١ترأة ا١تخزومية ١تا سرق
بو لو؛ ألنو قريب منو لَتاجعو. ب النيب صلى اهلل عليو وسلم وابن ح  ِ                            أسامة بن زيد؛ ألنو ح                                ِ                    

خرج من ا١تسجد ولذلك نفهم أف ما جاء من حديث أيب  -رضي اهلل عنو–األمر الثا٘ب: أف عمر 
لقاسم. أف من خرج من أنو قاؿ: من خرج بعد النداء من ا١تسجد فقد عصى أبا ا -رضي اهلل عنو–ىريرة 

                            ً                                                           ا١تسجد ١تصلحة فإنو ال يكوف داخبل  ُب النهي، فهنا عمر خرج من ا١تسجد ١تصلحة لكي ينبو النيب صلى اهلل 
                                                               ً  عليو وسلم للوقت خشية من أف يكوف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف ناسي ا.

مباشرة، فلم يقل:                               ً                                   األمر الثالث: أف عمر كاف متأدب ا مع النيب صلى اهلل عليو وسلم فلم يأمر
تأخرت، وٓب يقل لو: ضاؽ الوقت. وإ٪تا قاؿ لو: رقد النساء والصبياف. من األدب عندما يكوف ا١ترء مع من 
              ً       ً      ُ                                                                     ىو أكرب منو شرف ا أو سن ا أو أ بوة أو ٨تو ذلك أال يوجو األمر لو مباشرة وإ٪تا يأٌب من باب التورية ومن باب 

 ف.اإل٭تاء و٨تو ذلك: رقد النساء والصبيا
األمر الرابع: أف من الشراح من فهم من ىذه اٞتملة أف النساء والصبياف كن وكانوا أي الصبياف 

، حديث )جنبوا مساجدكم صبيانكم و٣تانينكم(٭تضروف ُب ا١تسجد ولذلك يقولوف: إف اٟتديث الذي ورد: 
ً                                                                 ضعيف جد ا بل ىو أقرب للًتؾ، فيجوز إحضار الصيب وإف كاف دوف سن التمييز، دوف  السابعة للمسجد،       

ما ٓب يكن فيو أذية، ومن أىل العلم من يقوؿ: إف قولو: رقد النساء والصبياف. رٔتا ُب بيوهتم باعتبار أف 
 النساء كن يصلُت إذا صلى النيب صلى اهلل عليو وسلم. والعلم عند اهلل عز وجل.

على أنو قد اغتسل عليو الصبلة  عليو الصبلة والسبلـ، وىذا يدؿ :(َفَخَرَج َورَْأُسُو يَػْقطُرُ ) قولو:
 والسبلـ، واغتسالو ٭تتمل أف يكوف من جنابة، و٭تتمل أف يكوف من غَت ذلك.
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٦تا يدؿ  :أَلَمْرتُػُهْم ِبَهِذِه الصَّالِة َىِذِه السَّاَعِة( -َأْو َعَلى النَّاسِ -)َلْوال َأْف َأُشقَّ َعَلى أُمَِّتي  قولو:
على أف األفضل ُب صبلة العشاء إف ٓب يكن ىناؾ حرج على الناس إ٪تا ىو تأخَتىا ما ٓب ٮترج وقت الثبلث 

 األوؿ من الليل.
 *** المتن ***

)إَذا أُِقيَمْت َأفَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم قَاَؿ:  -رضي اهلل عنها-َعْن عاِئَشَة  - ٛ٘
 . اُء، فَاْبَدُءوا بِاْلَعَشاِء(الصَّالُة، َوَحَضَر اْلَعشَ 

 َوَعْن اْبِن ُعَمَر َنْحُوُه. - ٜ٘
َوِلُمْسِلٍم َعْن َعاِئَشَة رضي اهلل عنها قَاَلْت: َسِمْعُت َرُسوَؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم  - ٓٙ

، َوال َوُىَو يَُداِفُعُو اأَلْخَبثَاِف(يُقوُؿ:   .)ال َصالَة ِبَحْضَرِة طََعاـٍ
 : *** *** الشرح

 مفردات الحديث:
ىذه الصبلة اليت إذا أقيمت جاء  :إَذا أُِقيَمْت الصَّالُة، َوَحَضَر اْلَعَشاُء، فَاْبَدُءوا بِاْلَعَشاِء() قولو:

ُب بعض الروايات أهنا صبلة ا١تغرب، وىذه جاءت ُب حديث ابن عمر الذي بعده فإنو ُب رواية ُب صحيح 
، وجاء )إذا أقيمت صبلة العشاء(، صراحة، وجاء ُب بعض الروايات: ا١تغرب()أنو إذا أقيمت صبلة مسلم: 

ً                 أيض ا من حديث عائشة  أنو من صبلة العشاء، ُب ىذا التمييز بُت الصبلتُت فائدة: أف  -رضي اهلل عنها–  
صبلة ا١تغرب وقتها طويل؛ ألنو ال ٬توز تأخَت الصبلة عن وقتها ولو مع حضور الطعاـ، وسنتكلم عن ىذه 
ا١تسألة بعد قليل، فإف ُب حديث ابن عمر الذي فيو صبلة ا١تغرب رد على من قاؿ: إف وقت صبلة ا١تغرب 

                                                                       َ     قصَت ال يكفي إال لو. وسيأٌب وجو الداللة عندما نعرؼ مىت ٬توز تأخَت الصبلة ألجل الع شاء.
ْتضور العشاء ما ، ما ا١تراد ْتضر العشاء؟ قالوا: ا١تراد )وحضر الَعشاء(األمر الثا٘ب: أف قولو: 

 اجتمع فيو أمراف:



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٚٙٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                                                          ُ                      األوؿ: كما قاؿ العراقي: حضوره أماـ الشخص. وعلى ذلك فلو كاف ي هيأ وأقيمت الصبلة وجب 
وٓب ٭تضر بعد وأقيمت الصبلة فإنو ٬تب عليو أف  )يُغرؼ(عليو أف ٭تضر الصبلة، لو كاف األكل يوضع 

بُت يديو، كاف الطعاـ بُت يديو اآلف، ىذا القيد  ٭تضر الصبلة وال يؤخرىا، إذف ال يؤخرىا إال إذا حضر
 األوؿ.

القيد الثا٘ب: قالوا: ال بد أف تكوف نفسو متطلعة للطعاـ بسبب جوع أو من غَت جوع قد يكوف 
الشخص مشتهي لطعاـ بعينو فحضر بُت يديو؛ ألف لو قلنا: إف كل من كاف بُت يديو طعاـ فإنو ٬توز أف 

                               ً                               ُب ذلك إشكاؿ، ومن الـز ىذا أف كثَت ا من الناس يقدـ بُت يديو الطعاـ  يؤخر الصبلة عن وقتها لكاف
          ً                                                                                 وليس مشتهي ا لو، ال يريد أف يأكل، فنقوؿ: ال، ابدأ بالطعاـ ٍب بعد ذلك انتقل للصبلة؟! إذف ال بد من 

 زيادة قيد آخر وىو أف تكوف نفسو مشتهية لو متعلقة بو.
                                           َ         عندما قلنا: إنو إذا تعارض إقامة الصبلة مع الع شاء فإف ، )فابدءوا بالعشاء(األمر الثالث: قولو: 

                                          َ                         تأخَت الصبلة ىنا لو حالتاف، يعٍت البداءة بالع شاء قبل الصبلة لو حالتاف:
                            ً                                                           اٟتالة األؤب: إما أف يكوف تأخَت ا للصبلة عن أوؿ وقتها وأداؤه ُب أثناء وقتها، فهذا باتفاؽ أىل 

       َ              ِ                                   بدأ بالع شاء ٍب تصلي الع شاء قبل وصوؿ ثلث الليل األخَت، وىذا                       َ           العلم أنو معترب، يعٍت الع شاء حضر فت
 باتفاؽ أىل العلم أف ا١تقصود باٟتديث ىذا.

َ                                ً           ِ                  ِ     اٟتالة الثانية: أف يػ ق د ـ الطعاـ ولو خرج الوقت، يعٍت مثبل  حضر وقت الع شاء ما بقي على الع شاء   َ  ُ                   
     َ                               أـ الع شاء؟ الصبلة أـ الطعاـ؟ إف قدمت                                                    ِ     إال ربع ساعة فقط، فهل نقوؿ: نقدـ ُب ىذه الربع ساعة الع شاء 

                                                  ِ                                       الطعاـ خرجت عن وقتها وإف ٓب تقدـ الطعاـ يعٍت صليت الع شاء فإنك أدركت الصبلة ُب وقتها، يقولوف: 
                     ُ                                                                       باتفاؽ أىل العلم أنو ي قدـ الوقت ٓب ٮتالف ُب ذلك إال الظاىرية، إال ُب حالة واحدة: إذا كاف ال يستطيع 

، يعٍت رجل سيفقد عقلو إف ٓب يأكل يعٍت ال يستطيع أف يصلي، ال يدري ما            ً            أف يفقو شيئ ا، وىذا نادر
 سيقوؿ، ىذه مسألة أخرى.

)إذا أقيمت ما وجو الداللة ُب الرد على من قاؿ: إف وقت ا١تغرب ضيق. وُب حديث ابن عمر: 
    َ          ٙب الع شاء عليو ، أف وقت ا١تغرب ضيق، لو قلنا: إنو ٬توز تقدصبلة ا١تغرب وحضر الَعشاء فقدموا الَعشاء(
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  ً                                                                                قطع ا ستصلي ُب خارج الوقت، فدؿ على أنك خالفت أصلك أنو باتفاؽ خبلؼ الظاىرية، الظاىرية 
أخرجهم من ا١تسألة، ٨تن نناقش غَتىم، ما السؤاؿ؟ ٨تن قلنا: إف تأخَت تعارض الصبلة مع الطعاـ لو 

 حالتاف: 
لصبلة يكوف ُب الوقت وىذا باتفاؽ اٟتالة األؤب: تأخَت الصبلة وتقدٙب الطعاـ، لكن تأخَت ا

مل عليو اٟتديث. ُ               مشروع و٭ت          
                                                                           ً          اٟتالة الثانية: تقدٙب الطعاـ وتأخَت الصبلة عن وقتها، ٬تعل الطعاـ يأخذ الوقت كامبل  فتضطر أف 
تصلي الصبلة بعد وقتها باتفاؽ أف ىذا اٟتديث ال يتناولو إال عند الظاىرية، وإذا فقد عقلو وىذا خارج عن 

 زاع.٤تل الن
نقوؿ: ىذا اٟتديث دليل على أف وقت ا١تغرب موسع وليس مضيق؛ ألنو من قاؿ: إنو مضيق. يلزمو 

، قبل صبلة ا١تغرب، أنك )إذا أقيمت صبلة ا١تغرب فابدءوا بالَعشاء(مع أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
 ألربعة. تصلي ا١تغرب بعد خروج وقتها، وىذا ٓب يقل بو أحد منا باتفاؽ ا١تذاىب ا

 .-رضي اهلل عنها–                          َ                    ىذا ما يتعلق بقضية تقدٙب الع شاء وىو حديث عائشة 
ـٍ ) قولو: وىذه تدؿ على ما استدللنا عليو قبل القيد أف يكوف الطعاـ  :(ال َصالَة ِبَحْضَرِة طََعا

     ً  حاضر ا.
ً         يدافعو األخبثاف أي البوؿ والغائط وجاء ىذا مصرح ا ُب بعض  :(َوال َوُىَو يَُداِفُعُو اأَلْخَبثَافِ ) قولو:                                             

الروايات أنو صلى اهلل عليو وسلم صرح بالبوؿ والغائط ُب مدافعتهما، فمن كاف يدافع البوؿ والغائط ْتيث 
ً                                                   أنو رٔتا ال يفقو من صبلتو شيء، أو يكوف منزعج ا ُب صبلتو، فيجوز لو أف يؤخر الصبلة ولو فاتتو اٞتماعة.                                          

وىو من كبار العلماء:  -رٛتو اهلل–ىنا مسألة مهمة: أف من أىل العلم وىو أبو عمر ابن عبد الرب و 
                                                                                    َ     استدؿ هبذا اٟتديث على أف صبلة اٞتماعة ليست بواجبة، ودليلو ُب ذلك أنو قاؿ: إنو ٬توز تقدٙب الع شاء 

رضي اهلل عنو –االجتهاد منو على الصبلة وال ٬توز تقدٯتو عليها إال أهنا ليست بواجبة. فنقوؿ: إف ىذا 
ليس ُب ٤تلو فإف األصل وجوب صبلة اٞتماعة، فكما أف صبلة اٞتماعة تسقط لعارض من  -ورٛتو

العوارض، فإف من عوارض سقوط اٞتماعة مدافعة األخبثُت أو حضرة الطعاـ الذي يشتهيو ا١ترء، من أسباب 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٙٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ً      ً سقوطها عن الشخص بعينو، فهذه مستثناة وليست حكم ا كلي   ا كما أننا نقوؿ: إف ا١تسافر تسقط عنو صبلة                                             
اٞتماعة، وسيمر معنا اٟتكم وا٠تبلؼ ُب ا١تسألة، كما نقوؿ: إف ا١تريض تسقط عنو. لو قاؿ النيب صلى اهلل 
عليو وسلم: ا١تريض تسقط عنو صبلة اٞتماعة. ىل نقوؿ: ىذا يدؿ على أف كل الناس تسقط عنهم صبلة 

 أف ىذا اٟتديث ال تعلق لو بصبلة اٞتماعة وسيمر معنا.اٞتماعة؟ ال، ولذلك فالصحيح 
  *** المتن ***

َوَأْرَضاُىْم  -)َشِهَد ِعْنِدي رَِجاٌؿ َمْرِضيُّوَف َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعبَّاٍس رضي اهلل عنهما قَاَؿ:  - ٔٙ
ْعَد الصُّْبِح َحتَّى َتْطُلَع الشَّْمُس، َوبَػْعَد َأفَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم نَػَهى َعْن الصَّالِة بػَ  -ِعْنِدي ُعَمُر 

 .اْلَعْصِر َحتَّى تَػْغُرَب(
َعْن َرُسوِؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم أَنَُّو قاَؿ:  -رضي اهلل عنو-َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريّْ  -ٕٙ

 .َد اْلَعْصِر َحتَّى َتِغيَب الشَّْمُس()ال َصالَة بَػْعَد الصُّْبِح َحتَّى تَػْرَتِفَع الشَّْمُس، َوال َصالَة بَػعْ 
وفي الباِب عْن عليّْ بِن أَبي طالٍب، وعبِد اهلِل بِن مسعوٍد، وعبِد اهلِل بِن عمَر بِن الخطاِب، 
وعبِد اهلِل بِن عمِرو بِن العاِص، وأَبي ىريرَة، وَسُمَرَة بِن ُجنُدِب، وَسَلَمَة بِن اأَلكَوِع، وزيِد بِن ثابٍت 

، ومعاِذ ب ، وعمِرو بِن عبسَة الُسَلميّْ ِن جبٍل، ومعاِذ بِن عفراء، وكعِب بِن ُمرََّة، وأَبي أُمامَة الباىليّْ
، ولم يسمْع مَن النبيّْ صلى اهلل عليو وسلم.  وعائشَة رضي اهلل عنهم، والصَّنابحيّْ

 :*** الشرح ***
٫تا ُب بياف  -عنهما رضي اهلل–ىذاف اٟتديثاف: حديث ابن عباس، وحديث أيب سعيد ا٠تدري 

 أوقات النهي، ولنذكر أوقات النهي ٍب نذكر بعدىا داللة اٟتديثُت على ىذه األوقات واٟتكم فيهما.
أوقات النهي: يقوؿ أىل العلم: إف أوقات النهي ٜتسة على سبيل البسط وثبلثة على سبيل 

ة وثبلثة عند الضرورة فيتصل الظهر اإلٚتاؿ. يعٍت ا١تتصلة تكوف ثبلثة مثل ما قلنا ُب ا١تواقيت أهنا ٜتس
ً   والعصر مع ا وا١تغرب والعشاء مع ا، أوقات النهي ٜتسة أيض ا:                       ً                   ً         

 أو٢تا: قالوا: أوؿ أوقات النهي من طلوع الفجر الصادؽ إٔب طلوع الشمس.
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الوقت الثا٘ب: وىو متصل بو من طلوع الشمس إٔب حُت ارتفاعها قيد رمح، يعٍت ترتفع عن السماء 
                  ً     ً  رمح يعٍت ترتفع شيئ ا يسَت ا.ٔتقدار قيد 

الوقت الثالث: عند قياـ قائم الظهَتة، قياـ قائم الظهَتة أف تكوف الشمس ُب كبد السماء ال ُبء 
أي ال ظل للشاخص جهة ا١تشرؽ وال جهة ا١تغرب وىي وقت قصَت ال يتجاوز ثبلث دقائق بل أقل من 

 ي وٮتتلف من الشتاء إٔب الصيف.ذلك يعٍت قبل أذاف الظهر بدقيقتُت أو ثبلث، ىذا وقت هن
إٔب أف ٖتمر الشمس أو  -ىو الوقت الوحيد ا١تتعلق بالصبلة–الوقت الرابع: من بعد صبلة العصر 

 ترمض الشمس وتتهيأ للغروب.
 الوقت ا٠تامس واألخَت وىو وقت الضرورة لصبلة العصر: من حُت ٖتمر الشمس إٔب غروهبا.

 بعد قليل.ىذه ٜتسة أوقات، سنتكلم عن فقهها 
 مفردات الحديث:

شهد.  -رضي اهلل عنو–قولو  :(َوَأْرَضاُىْم ِعْنِدي ُعَمرُ  -َشِهَد ِعْنِدي رَِجاٌؿ َمْرِضيُّوَف ) قولو:
قصده أخرب وٓب يقصد هبا الشهادة فإف الشهادة ال بد أف تكوف عند قاض، والشهادة ٗتالف اإلخبار ُب 

ً                    ُ  مسائل كثَتة جد ا: منها: أف اإلخبار ي ق بل فيو شخص، بينما الشهادة ال بد فيها من شخصُت، اإلخبار             
ُ                                                                                           ي قبل فيو الرجل وا١ترأة سواء، وإ٪تا الشهادة ٮتتلفاف من حيث العدد، و٨تو ذلك، وا١تكاف من حيث تأدية 

 الشهادة أين تكوف ٓتبلؼ اإلخبار فإنو ال يشًتط ٢تا مكاف، السن، وىكذا.
رضي اهلل عنو، وىذا يدؿ –يقصد عمر بن ا٠تطاب  :(ِعْنِدي ُعَمرُ َوَأْرَضاُىْم  -َمْرِضيُّوَف ) قولو:

على أف الصحابة ٣تمعوف على أوقات النهي اليت سيأٌب ذكرىا، وىذا الذي سيأٌب أف من أىل العلم من 
                                          ً           حكى اإلٚتاع ُب مسألة سأذكرىا بعد قليل استدالال  هبذا اٟتديث.

دؿ على تفضيل بعض الصحابة، وىذا معتقد أىل السنة: وىذا ي :(َوَأْرَضاُىْم ِعْنِدي ُعَمرُ ) قولو:
رضي اهلل عن اٞتميع، –أف الصحابة بعضهم أفضل من بعض، فأفضلهم أبو بكر ٍب عمر ٍب عثماف ٍب علي 

 وىذا أمر مستقر عند السلف وىو باتفاؽ أىل السنة.
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قولو:  :(الصُّْبِح َحتَّى َتْطُلَع الشَّْمسُ َأفَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم نَػَهى َعْن الصَّالِة بَػْعَد ) قولو:
بعد الصبح. ا١تراد بالصبح ىنا الفجر، وليس ا١تراد بالصبح الصبلة، قالوا: ألف الصبح ال يرد ُب كتاب اهلل عز 
                                      ً                                                     وجل إال ٔتعٌت الفجر، ولذلك يقولوف: إف ببلال  يؤذف بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذف ابن أـ مكتـو وكاف ال 

قاؿ لو: أصبحت، أصبحت. فدؿ ذلك على أف ا١تراد بالصبح ىو الفجر، وعلى ذلك فإف ىذا          ُ يؤذف حىت ي  
اٟتديث نص على أف أوؿ وقت النهي ىنا متعلق بصبلة الفجر، يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: وقد انعقد 

. فهو متعلق                     ً                                                            االتفاؽ وورد النص صر٭ت ا بأف وقت النهي متعلق بالوقت ىنا ٓتبلؼ العصر فإنو متعلق بالفعل
–بطلوع الفجر، يقوؿ شيح اإلسبلـ: إنو باتفاؽ. يعٍت شيو إٚتاع بناء على ىذا الرأي الذي نقلو ابن عباس 

 عن الصحابة. -رضي اهلل عنهما
أنو قاؿ: ال صبلة بعد الصبح، وُب بعض الروايات:  -رضي اهلل عنو–جاء ُب حديث أيب سعيد 

وؿ: إهنا غَت ٤تفوظة مع أهنا ُب مسلم فاألؤب أف تقوؿ: بعد بعد صبلة الصبح. ىذه الرواية إما أف نق
الصبح؛ ١توافقة األحاديث األخرى، أو نقوؿ: إف ىذه الرواية ال تعارض بينها ىنا؛ ألنو ٓب يقل: إف ما قبلها 

 ليس وقت هني. فاألدلة دلت على أف وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر، ومنتهاه قاؿ: حىت تشرؽ الشمس.
أي حىت تشرؽ الشمس، وقولو: حىت تطلع الشمس. ٭تتمل  :ٕٕ(َحتَّى َتْطُلَع الشَّْمسُ ) قولو:

الطلوع األوؿ، و٭تتمل االرتفاع أي حىت ترتفع قيد رمح، وقد جاء ُب حديث أيب سعيد ا١تعٌت الثا٘ب فيكوف 
              ً                              ً   ىذا اٟتديث داال  على الوقت األوؿ والوقت الثا٘ب مع ا.

قولو ىنا: وبعد العصر. ا١تراد بعد صبلة العصر وليس ا١تراد بعد  :(ى تَػْغُربَ َوبَػْعَد اْلَعْصِر َحتَّ ) قولو:
دخوؿ وقت صبلة العصر؛ ألنو قد جاءت أربعة أحاديث عن النيب صلى اهلل عليو وسلم بتقييد وقت النهي 

علق ُب العصر بالصبلة، ولذلك فإف ٚتهور أىل العلم كما أقره الشيخ تقي الدين: على أف وقت العصر مت

 

 
 الشمس، والنسخة اليت ننقل منها تطلع.ا١تفرغ: قرأىا الشيخ عبد السبلـ: حىت تشرؽ  ٕٕ
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                ً                                                                               بالفعل وليس متعلق ا بالزمن. الفجر بدايتو متعلقة بالزمن، والعصر بدايتو متعلقة بالفعل، مىت ما صليت 
 العصر صار ُب حقك أنت وقت هني، حىت تغرب الشمس فيدخل فيو الوقتاف.

ّ                                                              أخ ر صبلة العصر إٔب آخر وقت اٞتواز إٔب حُت يكوف ظل كل شيء مثليو، فمىت  امرألو أف  :ٔس  
 يكوف ُب حقو وقت النهي؟.

 من حُت ظل كل شيء مثليو آلخر الوقت. جػ:
                                     ً                             ٚتع الظهر والعصر ٚتع تقدٙب بأف كاف مسافر ا أو ألي سبب ٦تا ٬توز ٚتع التقدٙب  امرألو أف  :ٕس

 ُب الظهر والعصر؟.
مع فيو بُت الظهر الصحيح من  جػ: ُ                 ا١تذىب وىو اختيار الشيخ تقي الدين أيض ا: أف ا١تطر ال ٬ت                ً                                    

مع ُب ا١تطر بُت ا١تغرب والعشاء وسيأٌب ُب ٤تلو، لكن لو ٚتع بُت الظهر والعصر ٚتع تقدٙب  ُ                                                                           والعصر وإ٪تا ٬ت              
صبلة وليس الساعة الواحدة، مىت يكوف ُب حقو وقت النهي؟ بدأ من الساعة الواحدة، إذف ىو متعلق بال

    ً                                                                                      متعلق ا بالزمن، وبناء على ذلك نعرؼ اٟتديث الذي أشكل على بعض أىل العلم وىو ما ثبت عند الًتمذي 
صلى قبل  امرأ)رحم اهلل أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  -الصحيح أنو إسناده حسن–بإسناد حسن 

ذا وقت هني؟ نقوؿ: ليس وقت هني،                      ً                           ، قالوا: كيف يصلي أربع ا وليست من سنن الرواتب؟ وىالعصر أربًعا(
 وقت النهي يبدأ بعد الصبلة وليس من دخوؿ الوقت، فهي متعلقة بالفعل وليست متعلقة بالزمن.

ىذا اٟتديث ذكر وقتُت، ا١تقصود من ىذين الوقتُت ٬تب أف نعرؼ أف ا١تقصود أخطر أوقات النهي 
ىو الوقت الثا٘ب والوقت ا٠تامس، و٫تا أشد                ً                                     وقتاف وأشدىا هني ا: وىو عند طلوع الشمس، وعند غروهبا، و 

ُ  و م ن  آي ات و  الل ي ل  و النػ ه ار  }أوقات النهي؛ ألف الصبلة ُب ىذه األوقات مشابو لفعل عبدة الشمس والقمر    َ      َ   ُ  ْ      ِ ِ َ    ْ  ِ َ
ُ    و الش م س  و ال ق م ر  ال  ت س ج د وا ل لش م س  و ال  ل ل ق م ر  و اس ج د وا ل ل و  ال ذ ي خ ل ق ه ن    َ  َ َ    ِ      ِ  ِ     ُ  ُ  ْ  َ   ِ  َ  َ  ِْ  َ  َ   ِ  ْ    ِ     ُ  ُ  ْ  َ َ   ُ  َ  َ  ْ َ   ُ  ْ       ُ     [، فبل ي سجد ٖٚفصلت: ]{  َ    

 للشمس وال للقمر أي عند الظهور وعند الغروب. 
: إف األوقات األخرى اليت )مقاصد الصبلة(يقوؿ بعض أىل العلم وىو اٟتكيم الًتمذي ُب كتابو 

ُ                         ُ                                                    قبلو إ٪تا ج علت لو من باب االحتياط في نهى عن الصبلة من طلوع الفجر من باب االحتياط حىت ال تصلي           
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ُ                                                               لشمس، وهن ي عن الصبلة من بعد صبلة العصر من باب االحتياط حىت ال تصلي عند غروب عند طلوع ا        
ينا عن الصبلة فيهما وعن دفن ا١توتى فيهما.  ُ                                         الشمس. ولذلك جاء ُب حديث عقبة أنو قاؿ: ساعتاف هن                                               

لذي وذكر ىاتُت الساعتُت، ولذلك يقوؿ أىل العلم: إف أوقات النهي ا٠تمسة أشدىا وأخطرىا الوقتاف ا
ذكرناىم و٫تا وقتاف ضيقاف: عند طلوع الشمس، وعند غروهبا. وعلى ذلك فإف من استثٌت من أىل العلم 
                                  ُ                                                   جواز الصبلة ذوات األسباب فإنو يقوؿ: ت صلى ُب غَت ىذين الوقتُت. وىذا ىو رأي بعض مشاٮتنا الذي 

 ٬تيزوف الصبلة ذوات األسباب، وسنتكلم عنها رٔتا ُب اٟتديث الذي بعده.
                                  ُ                                           ف ىذاف الوقتاف النهي فيهما مغلظ ال ي قرب فيها موتى وال تصلى فيها ذوات األسباب قدر إذ

ا١تستطاع، دخلت ا١تسجد قبل أذاف ا١تغرب بست دقائق ال تصلي وال تتسنن انتظر، لكن لو دخلت 
 منتصف العصر ىذا وقت موسع واألمر فيو أىوف.

ثُت: إف أفضل أوقات اليـو العصر، وىنا جاء ىنا مسألة أخَتة من ىذا اٟتديث: ٨تن قلنا قبل حدي
عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنك إذا صليت العصر فبل تصلي بعدىا، نستفيد من ذلك قاعدة شرعية 
ا إذا فهمناىا فهمنا كثَت ا من أعماؿ العبادات: وىو أنو ال تبلـز مطلق ا بُت فضل الزماف وبُت أداء  ً                        ً                                       ً                          مهمة جد        

ُ   اليـو العصر، ومع ذلك ال ي صلى فيو، أفضل أياـ األسبوع اٞتمعة ومع ذلك هن ي  العبادة فيو، أفضل أوقات                                          ُ                       
، وروي أنو هن ي عن ٗتصيص ليلتو بالقياـ، أفضل أياـ السنة على اإلطبلؽ يـو عيد  ُ                                                            عن إفراده بالصـو                            

عمل األضحى ومع ذلك منهي عن إفراده بالصـو أو ٗتصيص ليلتو بقياـ، فدؿ ذلك على أنو ال تبلـز بُت ال
، لو أراد امرؤ وقاؿ: إف ليلة النصف من شعباف ليلة فاضلة. نعم ورد فيها حديثاف صحيحاف أهنا  وفضل اليـو
ليلة فاضلة، ىل نقـو الليل فيها؟ نقوؿ: ال، ال تبلـز بُت الفضل وبُت العمل، وليلة القدر ليلة فاضلة ال 

اـ الليل، لزـو ا١تساجد واالعتكاؼ، الدعاء؛                   ُ                                 شك، ليس كل األعماؿ ت عمل فيها وإ٪تا األعماؿ الواردة؛ قي
 ، فهناؾ أعماؿ خاصة بكل زماف متعلق بو. -رضي اهلل عنها–ٟتديث عائشة 

 العصر ما ىو أفضل ما يتعلق بو ىذا الوقت الفاضل؟. س:
أفضل ما يتعلق بو ذكر اهلل عز وجل، ولذلك العصر وقت ذكر، الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم  جػ:

، أرجى األقواؿ عند أىل العلم أهنا آخر ساعة من اٞتمعة ساعة من وافقها وىو قائم يصلي( )إف ُبيقوؿ: 
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وال يزاؿ )العصر، كيف قائم يصلي؟ جالس يذكر اهلل عز وجل ُب ا١تسجد؛ لقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
هو ُب صبلة ما ، أي إف الرجل إذا صلى ومكث ُب مصبله يذكر اهلل ف(أحدكم ُب صبلة ما انتظر الصبلة

من قاؿ حُت يدخل )انتظر الصبلة، وُب اٟتديث الذي روي عند أٛتد: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
السوؽ: ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، لو ا١تلك ولو اٟتمد، ٭تيي وٯتيت، وىو حي ال ٯتوت، بيده ا٠تَت  

ة، و٤تا عنو ألف ألف سيئة، وبٌت لو بيتا ُب كلو، وىو على كل شيء قدير، كتب اهلل لو ألف ألف حسن
، فلماذا ىذا األجر العظيم؟ الناس غافلوف مع ىذا الذكر اليسَت لك أجر عظيم، كذلك العصر، (اٞتنة

العصر وقت غفلة الناس كلهم ُب ٕتاراهتم وبيعهم وشرائهم وصخبهم ُب أسواقهم، فإذا جلست ُب ىذا 
ص لكي ٖتصل على أجر من ىو ُب صبلة، حبستو الصبلة فإنك الوقت تذكر اهلل عز وجل وُب مسجد أخ

تكوف قد أديت أفضل األعماؿ ُب ىذا الوقت الفاضل، مع أنو وقت هني. نفس الشيء نقوؿ ُب عاشوراء، 
عاشوراء يـو فاضل ال شك قبل أف ٮتلق السماوات واألرض ٓتمسُت ألف سنة، لو أراد امرؤ أف يفعل فيو  

وؿ: ال، إال بدليل، الصـو الدليل وارد، التوسعة على العياؿ اٟتديث ضعيف ال كذا وكذا من األشياء نق
 تعملها، وىكذا.

 *** المتن ***
)َأفَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب رضي اهلل عنو َجاَء يَػْوـَ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّو رضي اهلل عنهما  - ٖٙ

َفَجَعَل َيُسبُّ ُكفَّاَر قُػَرْيٍش، َوقَاَؿ: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، َما ِكْدُت ُأَصلّْي اْلَعْصَر اْلَخْنَدِؽ بَػْعَد َما َغَرَبِت الشَّْمُس 
َحتَّى َكاَدِت الشَّْمُس تَػْغُرُب. فَػَقاَؿ النَِّبيُّ صلى اهلل عليو وسلم: َواَللَِّو َما َصلَّْيتُػَها. قَاَؿ: فَػُقْمَنا إَلى 

َوتَػَوضَّْأنَا َلَها، َفَصلَّى اْلَعْصَر بَػْعَد َما َغَرَبْت الشَّْمُس. ثُمَّ َصلَّى بَػْعَدَىا َبْطَحاَف، فَػتَػَوضََّأ لِلصَّالِة، 
 .اْلَمْغِرَب(

 : *** الشرح ***
وىذا اٟتديث متعلق باٟتديثُت السابقُت، وىذا  -رضي اهلل عنهما–ىذا حديث جابر بن عبد اهلل 

 اٟتديث فيو من الفقو:
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: النص الصريح على أ ف النيب صلى اهلل عليو وسلم رتب بُت الصلوات، وسبق اٟتديث عنها،    ً                   أوال 
–فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم صلى العصر ٍب بعدىا ا١تغرب والعشاء، وىذا موضح ١تعٌت حديث علي 

 ا١تتقدـ. -رضي اهلل عنو
    ً                                                                                 ثاني ا: استدؿ بعض أىل العلم بأف من فاتتو الصبلة، صبلة ما، جاز لو تأخَتىا ١تا فيو مصلحتها  

 -مكاف–كاالنشغاؿ بشرطها، فإنو ىنا النيب صلى اهلل عليو وسلم عندما تذكر صبلة ا١تغرب قاـ إٔب بطحاف 
ا ُب مكاهنا، فدؿ ذلك على فقصده ٍب توضأ، وانتقل من مكانو ولو مقصود الفورية ُب األداء مباشرة لصبلى

أف االنشغاؿ بشرطها أو ما ىو من مصلحتها ٬توز تأخَتىا ألجلو، ولذلك النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا 
ً        فاتتو صبلة الفجرة مرة، وصبلة العصر مرة و٫تا أفضل صبلتُت، ١تا فاتتو صبلة الفجر مرة فكاف نائم ا وأمر                                                                                     

فلم استيقظ النيب صلى اهلل عليو وسلم أمر باالرٖتاؿ  -هلل عنورضي ا–   ً                        ببلال  أف يوقظهم فنامت عُت ببلؿ 
، فهنا االنتقاؿ )إف الشيطاف حضرنا ىناؾ(من ىذا الوادي الذي كانوا فيو إٔب مكاف آخر ٍب صلوا فيو وقاؿ: 

من ىذا ا١تكاف إٔب مكاف آخر ١تصلحة الصبلة، مع أنو يأخذ وقت؛ ألنو ُب مصلحة الصبلة فقد يكوف ا١ترء 
 مكاف قد حضره فيو الشيطاف.ُب 
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 ٛالشريط: 
  *** المتن ***

 باُب فضِل الجماعِة ووجوِبها: 
 : *** الشرح ***

 مفردات الحديث:
فهذا الباب ىو باب فضل اٞتماعة ووجوهبا، وقد بوب  :(باُب فضِل الجماعِة ووجوِبها) قولو:

بباب فضل اٞتماعة ووجوهبا؛ ليبُت أف ا١تراد من ىذه األحاديث إ٪تا ىو وجوب صبلة  -رٛتو اهلل–الشيخ 
                            ُ                                                         اٞتماعة لكي ال يظن ظاف أنو قد ي ستدؿ ببعض ىذه األحاديث على عدـ وجوب اٞتماعة، إذ سيأٌب معنا 

الوجوب، وسنذكر من استدؿ ببعض ىذه األحاديث على عدـ  -رٛتهم اهلل–بعد قليل أف من أىل العلم 
 وجو استداللو وما ينقض بو استداللو من ىذه األحاديث.

  *** المتن ***
َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم قَاَؿ:  -رضي اهلل عنهما-َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعَمَر  -ٗٙ

 .رََجًة()َصالُة اْلَجَماَعِة َأْفَضُل ِمْن َصالِة اْلَفذّْ ِبَسْبٍع َوِعْشرِيَن دَ 
)َصالُة قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم:  -رضي اهلل عنو-َعْن أَِبي ُىَريْػَرَة  -٘ٙ

ا تَػَوضََّأ، الرَُّجِل ِفي َجَماَعٍة ُتَضعَُّف َعَلى َصالتِِو ِفي بَػْيِتِو َوِفي ُسوِقِو َخْمساً َوِعْشرِيَن ِضْعفاً، َوَذِلَك: أَنَُّو إذَ 
اْلُوُضوَء، ثُمَّ َخَرَج إَلى اْلَمْسِجِد ال ُيْخرُِجُو إال الصَّالُة َلْم َيْخُط َخْطَوًة إال رُِفَعْت َلُو ِبَها َدرََجٌة،  فََأْحَسنَ 

ـَ ِفي ُمَصالُه: اللَُّهمَّ َصلّْ  بها َوُحطَّ َعْنوُ  َعَلْيِو،  َخِطيَئٌة، فَِإَذا َصلَّى َلْم تَػَزْؿ اْلَمالِئَكُة ُتَصلّْي َعَلْيِو، َما َدا
 .اللَُّهمَّ اْغِفْر َلُو، اللَُّهمَّ اْرَحْمُو، َوال يَػَزاُؿ ِفي َصالٍة َما انْػَتَظَر الصَّالَة(

 : *** الشرح ***
–وحديث أيب ىريرة  -رضي اهلل عنهما–             ً                               ذكر ا١تصنف أوال  حديثُت و٫تا حديثا عبد اهلل بن عمر 

عبد اهلل بن عمر لفظو: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم  وىذاف اٟتديثاف متقارباف، فإف حديث -رضي اهلل عنو
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، وأما اٟتديث الثا٘ب حديث أيب ىريرة )صبلة اٞتماعة أفضل من صبلة الفذ بسبع وعشرين درجة(قاؿ: 
)صبلة الرجل ُب اٞتماعة تضعف على صبلتو ُب بيتو وُب سوقو فلفظو: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

 هبذين اٟتديثُت وٓب يكتف بأحد٫تا لفوائد: -رٛتو اهلل–وقد أتى الشيخ  ،ٜتًسا وعشرين ضعًفا(
                                                     ً                              الفائدة األؤب: معرفة الفرؽ بُت اٟتديثُت فإف بُت اٟتديثُت فرق ا، فرؽ بُت صبلة الفذ وُب اٞتماعة، 
ففي اٟتديث األوؿ أنو سبع وعشروف درجة، واٟتديث الثا٘ب إ٪تا ىو ٜتس وعشروف، كما أف اٟتديث األوؿ 

، وأما ُب الثا٘ب فإف التمييز كاف فيو بالضعف فقاؿ: )بسبع وعشرين درجة(فيو ٘تييز العدد بالدرجة فقاؿ: 
 .)ٜتًسا وعشرين ضعًفا(

الفائدة الثانية: أف ُب اٟتديث الثا٘ب بياف ١تعٌت اٟتديث األوؿ فبل ٯتكن االستدالؿ باٟتديث األوؿ 
، وُب )صبلة اٞتماعة(دوف فهم اٟتديث الثا٘ب ُب الزيادات اليت فيو، يقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

يصلي ا١ترء غَت فذ؛ ألف ا١ترء إذا أراد ، ا١تراد بصبلة اٞتماعة ىو أف )صبلة الرجل ُب اٞتماعة(اٟتديث الثا٘ب: 
أف يعرؼ معٌت شيء فبل بد أف يعرؼ نقيضو وضده، وىنا النيب صلى اهلل عليو وسلم ذكر اٞتماعة وذكر 

ا اثناف فأكثر، وىذه اٞتملة  ً                           يقابلها الفذ فدؿ على أف ا١تراد باٞتماعة ما ٓب يكن واحد  )صبلة الرجل ُب                                                   
 ستدؿ هبا الفقهاء على عدد من ا١تسائل:، ا)صبلة اٞتماعة(، أو اٞتماعة(

                           ُ                           ً                             ا١تسألة األؤب: أف صبلة اٞتماعة ت شرع ُب النافلة وُب الفريضة مع ا؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم 
، وٓب ٮتصص ذلك بصبلة الفريضة دوف صبلة النافلة، واٟتقيقة أف ىذا االستدالؿ فيو )صبلة اٞتماعة(قاؿ: 

                      ُ                                        نقوؿ: صبلة اٞتماعة فيما ي شرع فيو صبلة اٞتماعة؛ ألف أىل العلم ومنهم  نظر، وإ٪تا ٬تب أف نقيده بأف
 الشيخ تقي الدين وغَته قد بينوا أف السنن غَت الفرائض على نوعُت:

                                 ُ                                            النوع األوؿ: سنن األفضل فيها ٚتاعة، ت شرع ٚتاعة؛ كصبلة الكسوؼ، وصبلة االستسقاء، وصبلة 
 العيدين، وصبلة الًتاويح.

سنن األفضل فعلها دوف ٚتاعة و٬توز فعلها ٚتاعة، لكن ا١تداومة على اٞتماعة فيها  النوع الثا٘ب:
خبلؼ األؤب واألفضل، وىذه مثل السنن الرواتب والسنن ا١تطلقة وقياـ الليل، ىنا فرقنا بُت صبلة الًتاويح 
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شرع للمرء وحده؛                                  ُ                                          ُ وقياـ الليل باٞتماعة، وىناؾ فروؽ أ خر غَت ىذا التفريق، وغَت ذلك من السنن اليت ت  
 كصبلة الضحى، والوضوء وغَته.

                                                     ُ                                   إذف ا١تراد بصبلة اٞتماعة ىنا الظاىر أهنا صبلة اٞتماعة فيما ت شرع لو اٞتماعة بدليل أنو سيأٌب معنا 
ُب اٟتديث الثا٘ب بعد قليل أف النيب صلى اهلل عليو وسلم بُت أف ا١ترء ٮترج ليتحصل ٢تذا الفضل إٔب ا١تسجد، 

 يتفضل إال ُب ا١تسجد، وباتفاؽ فإف غَت الصلوات اليت ذكرنا قبل قليل تشرع ٢تا اٞتماعة فهذا الفضل ال
     ُ                                                                                   فإهنا ت صلى ُب البيوت األفضل، فدؿ على أف ا١تضاعفة ال تكوف ُب غَت ذلك، وبذلك يتضح لنا سؤاؿ لطا١تا 

فهل األفضل أف يصليو  طرأ على بعضنا وىو أف ا١ترء إذا صلى ُب بيتو نافلة مطلقة أو قياـ ليل و٨تو ذلك
     ً                                   ُ                                                  منفرد ا أـ أف يصليو ٚتاعة؟ نقوؿ: ىذه ٦تا ال ت شرع فيو اٞتماعة فاألفضل فيها االنفراد إال ١تصلحة؛ كأف 
                                                                   ً                  يكوف ا١ترء ال ٭تسن القراءة فيأٌب بشخص يصلي بو، أو يكوف ا١ترء ٦تن يسهو كثَت ا شارد الذىن فيأٌب 

 من األمور ا١تتعلقة وا١تصاّب ا١تبنية على اٞتماعة. بشخص ليصلي بو و٨تو ذلك أو يصلي معو، وىكذا
                ُ      ، أف صبلة اٞتماعة ت قضى، )صبلة اٞتماعة(ا١تسألة الثانية: ُب قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

                                              ُ                                             ٔتعٌت أف من فاتتو صبلة اٞتماعة مع إماـ ا١تسجد فإنو ي شرع لو أف يقضي ىذه اٞتماعة مرة أخرى، وقد ثبت 
)من يتصدؽ على تأخر عن صبلة اٞتماعة ففاتتو فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم:        ً           أف رجبل  من الصحابة

فاتتو صبلة اٞتمعة فصلى بعلقمة واألسود النخعيُت ٚتاعة  -رضي اهلل عنو–، وصح أف ابن مسعود فبلف(
ُ                                          ظهر ا، فدؿ ذلك على أف من فاتتو صبلة اٞتماعة ش رع لو تكرار اٞتماعة مرة أخرى، ١تاذا؟ من اٟتد يث؛ ألف    ً                                      

          ُ                   ، فكل صبلة ت شرع ٢تا صبلة اٞتماعة )صبلة اٞتماعة أفضل من صبلة الفذ(النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
ُ                                                                                        ت قضى، فمن فاتتو صبلة العيدين إف كانوا ٚتاعة يقضوهنا ٚتاعة كذلك، ومن فاتتهم صبلة اٞتمعة يقضوهنا 

 ، وسأتكلم اآلف عن اٞتماعة األؤب.   ً                                             ظهر ا وال يقضوهنا ٚتعة؛ ألف اٞتمعة متعلقة باٞتماعة األؤب
أف النيب صلى  -رضي اهلل عنو–فقد ثبت عند أيب داود بإسناد صحيح من حديث أيب بكرة الثقفي 

اهلل عليو وسلم هنى عن تكرار اٞتماعة. فماذا نقوؿ ُب ىذا اٟتديث؟ من أىل العلم من ٛتلو على التكرار 
ب مالك نص عليو ُب ا١تدونة برواية ابن القاسم، نقوؿ: إف ا١تراد وىو اإلعادة الذي قلناه قبل قليل وىذا مذى

ً                                     بتكرار اٞتماعة أف ت صلى اٞتماعتاف عمد ا ُب مسجد واحد. ولذلك صورتاف أو أكثر:                 ُ                  
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                                                      ً                      الصور األؤب: أف تصلى ٚتاعتاف ُب نفس الوقت، وىذا كاف موجود ا ُب بعض ا١تساجد قبل حىت 
ّ                               من  اهلل عز وجل بإلغاء ىذه البدع وك انت موجودة ُب ا١تسجد اٟتراـ، حىت أهنم كاف بعضهم يفسد على  

ّ                                       بعض الصبلة فاصطلحوا على أف يصلي أحدىم قبل اآلخر، فمن  اهلل عز وجل على ا١تلك عبد العزيز بإلغاء                                                   
ىذه البدعة بعدما كانت موجودة؛ ألكثر من مئيت سنة أو أكثر، وىذه ال شك باتفاؽ أىل العلم أنو ال ٬توز 

 .وىو بدعة
الصورة الثانية: أف يتعمد ا١ترء ترؾ الصبلة ليصلي مع ٚتاعة ثانية، وىذا منهي عنو؛ لتفريق اٞتماعة 
بُت ا١تسلمُت، فإف من الناس من يتعمد ترؾ اٞتماعة األؤب ليصلي مع اٞتماعة الثانية، وىذا قد يوجد ُب 

بينهم، وال شك أف ىذا غَت مشروع بعض البلداف، يكوف ىناؾ إماـ أوؿ وثاف وثالث الختبلؼ ا١تذاىب 
ُ                                                                            وإ٪تا ج علت ٞتماعة؛ الئتبلؼ الكلمة واجتماع األجساد فإف ُب اجتماع األجساد ائتبلؼ للقلوب وال       

 شك.
 مفردات الحديث:

قولو صلى اهلل عليو وسلم:  :(َصالُة اْلَجَماَعِة َأْفَضُل ِمْن َصالِة اْلَفذّْ ِبَسْبٍع َوِعْشرِيَن َدرََجةً ) قولو:
ّ                                           ، معناىا يقوؿ أىل العلم: إف العملُت إذا ف ض ل أحد٫تا على اآلخر دؿ ذلك على أهنما يشًتكاف ُب )أفضل(  ُ                                       

معٌت مشًتؾ بينهما. عندما أقوؿ: زيد أطوؿ من فبلف. إذف ىناؾ معٌت بينهما ُب الطوؿ، فبلف أكرب من 
ُ                                                فبلف، ىذا لو ع مر، لكن ما تقوؿ: فبلف أكرب من شخص ٓب يولد بعد. فبل  بد أف يكوف ىناؾ معٌت مشًتؾ             

                                                       ُ                             بينهما، فا١تعٌت ا١تشًتؾ بُت صبلة الفذ وصبلة اٞتماعة واليت ألجلها ف ضلت صبلة اٞتماعة على صبلة الفذ 
 ٓتمس أو بسبع وعشرين درجة، فيها قوالف ألىل العلم:

 القوؿ األوؿ: أف ا١تعٌت ا١تشًتؾ بينهما ىو صحة الصبلة. فكبل٫تا صبلة صحيحة.
ا٘ب: أف ا١تعٌت ا١تشًتؾ بينهما أداء الواجب. وينبٍت على ىذا ا١تعٌت أننا إف قلنا: إف ا١تعٌت القوؿ الث

                                             ً                                          ا١تشًتؾ بينهما أداء الواجب فيكوف ىذا اٟتديث دليبل  على أف صبلة اٞتماعة ليست بواجبة؛ ألنو يقوؿ: 
ً              حيح ا؛ ألننا نقوؿ ، فدؿ على أنو سقط الواجب بصبلة الفذ وانتهينا، ولكن نقوؿ: ليس ذلك ص)أفضل(   
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     ً                                                                                  أحيان ا: فبلف أفضل من فبلف. مع أف فبلف ٓب يدرس أو أحسن منو ُب الدراسة مع أنو ٓب يدرس، ولكن ٫تا 
 مشًتكاف ُب معٌت آخر وىو صحة الصبلة. 

                                         ً                                       وبناء على ذلك نقوؿ: إف ىذا اٟتديث ليس دليبل  على عدـ وجوب اٞتماعة؛ للحديث الذي بعده 
ا ىو دليل على زيادة الدرجة، ويتضح ذلك بأف نقوؿ: إف الواجب على ا١تسلم إذا وسنذكره بعد قليل، وإ٪ت

                                              ً                                      أدى الصبلة ُب ا١تسجد ثبلثة أمور فيكوف قد أداىا ٚتيع ا: من صلى ُب ا١تسجد فقد أدى الصبلة، فسقط 
عنو وجوب الصبلة، وأدى الصبلة ٚتاعة، فسقط عنو وجوب اٞتماعة، وأداىا ُب ا١تسجد فسقط عنو 

صبلة اٞتماعة ُب ا١تسجد، الصبلة واجبة بإٚتاع ا١تسلمُت، واٞتماعة واجبة؛ ٟتديث أيب ىريرة وجوب 
)من القادـ، وا١تسجد الصبلة فيو واجبة للحديث الذي رواه الدراقطٍت أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

ء على ذلك إذا فهمنا ىذه ، فدؿ على أف الصبلة ُب ا١تسجد واجبة، وبناٝتع النداء فلم ٬ُتب فبل صبلة لو(
ا١تسألة: أف الواجبات ثبلث، وأف كل واحد منها منفصل عن اآلخر ا٨تل لنا كثَت من اإلشكاؿ، فمن صلى 
ً                                ً             ٚتاعة ُب البيت يكوف أتى بواجبُت وفوت واجب ا واحد ا إف كاف من أىلو، ومن صلى منفرد ا ُب بيتو أتى       ً                                      

 بواجب واحد. 
 فضل أف يصلي ىذه الصبلة ُب ا١تسجد أو ُب البيت؟.من فاتتو صبلة اٞتماعة فهل األ س:
كاف عندما تفوتو الصبلة يذىب   -رضي اهلل عنو–                              ً  نقوؿ: ُب ا١تسجد، وقد ثبت أف معاذ ا  جػ:

ً                                          للمسجد ويصلي فذ ا، ٓب يكن أحد يتأخر فتكوف ىناؾ ٚتاعة ثانية.                
 الواجبات الثبلثة. إذف الواجبات ثبلثة وسأدلل عليها بعد قليل، ورٔتا ذكرنا ٔتا تسقط ىذه

الفذ أي الواحد، وُب اٟتديث الثا٘ب: يقوؿ النيب صلى اهلل عليو  :(َأْفَضُل ِمْن َصالِة اْلَفذّْ ) قولو:
، ُب اٟتديث األوؿ فضلو النيب صلى )ُتضّعف على صبلتو ُب بيتو وُب سوقو ٜتًسا وعشرين ضعًفا(وسلم: 

لثا٘ب فضلو على الصبلة ُب البيت وُب السوؽ، قاؿ أىل اهلل عليو وسلم على صبلة الفذ أي ا١تنفرد وُب ا
، وُب )ُب بيتو وُب سوقو(العلم: ففي اٟتديث الثا٘ب نستفيد أف الصبلة ٚتاعة ُب ا١تسجد واجبة؛ ألهنا قاؿ: 

)صبلة السوؽ قد يكوف معو آخر ثا٘ب أو ثالث، وعلى ذلك فإننا ٨تمل قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
 ة اٞتماعة ُب ا١تسجد.أي صبل اٞتماعة(
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                                 ً   سأقوؿ كلمة تتعلق باٞتماعة مهمة جد ا: 
: اٞتماعة األؤب منهما: -ىذه ٤تلها أف نذكرىا ُب البداية–           ُ                    اٞتماعة اليت ت صلى ُب ا١تسجد ٚتاعتاف 

       ُ                                                                                     ىي اليت ت صلى مع اإلماـ الراتب، والثانية: ىي اليت تصلى من باب اإلعادة، وذكرنا قبل قليل أف اٞتماعة 
   ُ        ً                                                                            ية ت شرع خبلف ا ١تذىب مالك، اٞتماعة األؤب اليت مع اإلماـ الراتب أفضل من اٞتماعة الثانية؛ ألف أىل الثان

عليها، ويروف أف اٞتماعة الثانية من باب اإلعادة أي القضاء، قضاء لصبلة  )اٞتماعة(العلم ٭تملوف كلمة 
ً                         ل أف مالك ا كاف ينازع ُب صحة الصبلة اٞتماعة وال شك أف األداء أفضل من القضاء، بل كما ذكرنا قبل قلي         

الثانية، وينبٍت على ذلك مسألة رٔتا طرأت على بعضنا وىي: أف ا١ترء إذا دخل ا١تسجد ووجد اإلماـ ُب آخر 
الصبلة ٓب يدرؾ وال ركعة ويعلم أف ىناؾ ٚتاعة ثانية، فأيهما األفضل أف يدخل مع الراتب ُب آخر الصبلة 

وىذا اختيار الشيخ –دخل ُب اٞتماعة الثانية ويبتدأ الصبلة من أو٢تا؟ الصحيح وٓب يدرؾ وال ركعة أو أف ي
: أف األفضل أف يدخل مع اٞتماعة األؤب ما دامت راتبة؛ ألف اٞتماعة األؤب وإف ٓب -رٛتو اهلل–عبد العزيز 

األؤب  تدرؾ منها وال ركعة أفضل من أف تدخل مع اٞتماعة الثانية، وىذا ىو الصحيح؛ ألف اٞتماعة
 خصيصة أعظم وآكد من اٞتماعة الثانية.

، ىذاف اٟتديثاف رٔتا )ٜتًسا وعشرين ِضعًفا(وُب الرواية األخرى:  :(ِبَسْبٍع َوِعْشرِيَن َدرََجةً ) قولو:
، من أىل العلم من يقوؿ: ال )ٜتس وعشروف(، وُب الثا٘ب )سبع وعشرين(أوىم التعارض ففي أحد٫تا 

؟ ١تا قاؿ:  ، كيف ا١تفهـو ، ال يدؿ )ٜتًسا وعشرين ضعًفا(تعارض. بناء على أنو يرى أنو ال حجية للمفهـو
على أنو ال يصل إٔب سبع وعشرين، فمفهـو العدد األقل ال ينفي العدد األكرب. ومن أىل العلم من يقوؿ: 

ُ  ِّ                ً  ، ٍب خ رب  باثنتُت فكاف سبع ا )ٜتس وعشرين(ى اهلل عليو وسلم:          ُ         ُ                إف اٟتديث ن سخ. كيف ن سخ؟ قاؿ النيب صل     
ً                                          وعشرين. وىذا فيو نظر أيض ا؛ ألف األخبار ال ت نسخ أبد ا، والنيب صلى اهلل عليو وسلم ال ينطق عن ا٢توى        ُ                 ً                        

ْ ََ   و م ا يػ ن ط ق  ع ن  ا٢ت  و ى }    ِ  َ   ُ  ِ َ  إ ف  ى و  إ ال  و ح ي  ي وح ى (ٖ)َ َ     َْ    ُ  ٌ  ْ  َ     ِ  َ  ُ   ْ لى اهلل عليو وسلم [، فكل سنة النيب صٗ، ٖالنجم: { ]ِ 
ع بُت اٟتديثُت بأكثر من عشرة أوجو، لكن من أقرهبا: أف السبع والعشرين  ُ                                                                 بوحي من اهلل عز وجل، وٚت                      
                                                             ً                   وا٠تمس والعشري ٗتتلف باختبلؼ اٟتاؿ، فمن صلى ُب اٞتماعة مع ا١تسجد مدرك ا ٢تا فقد ناؿ أعظم 

ل من ذلك إٔب ٜتس وعشرين؛ ألف النيب الدرجة، ومن صلى ٚتاعة ُب سوقو أو ُب بيتو فقد فات رٔتا أق
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وبُت اٞتماعة بسبع وعشرين، وُب الثا٘ب  -أي ا١تنفرد-صلى اهلل عليو وسلم ُب اٟتديث األوؿ فرؽ بُت الفذ 
                                                                          ً     فرؽ بُت السوؽ واٞتماعة ٓتمس وعشرين، فدؿ على أف من صلى ٚتاعة ُب غَت ا١تسجد أقل أجر ا ٦تن 

علم(         ً                              األقرب، طبع ا بعض الفقهاء كالقاضي عياض ُب  صبلىا ٚتاعة ُب ا١تسجد، وىذا رٔتا ىو
ُ
 )اإلكماؿ ا١ت

ً                                               يقوؿ: فرؽ بُت الدرجة وبُت الضعف. واألمر أيض ا بعيد ولكن لعل األقرب ما ذكرت، وبذلك يتضح لنا                                         
 عندما قلنا: إف الواجبات ثبلث.

ُ      الو ضوء ى :(َوَذِلَك: أَنَُّو إَذا تَػَوضََّأ، فََأْحَسَن اْلُوُضوءَ ) قولو: و فعل الوضوء، وال يكوف إحساف فعل   
 الوضوء إال باتباع السنة وقد سبق بياهنا، وليس ا١تراد إكثار ا١تاء فإف اإلكثار ُب ا١تاء خبلؼ السنة ال شك.

ثُمَّ َخَرَج إَلى اْلَمْسِجِد ال ُيْخرُِجُو إال الصَّالُة َلْم َيْخُط َخْطَوًة إال رُِفَعْت َلُو ِبَها َدرََجٌة، ) قولو:
 ىذه اٞتملة فيها من الفقو مسائل: :(بها َخِطيَئةٌ  َوُحطَّ َعْنوُ 

، ىذه ا١تسألة تسمى مسألة )ال ٮترجو إال الصبلة(ا١تسألة األؤب: قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
ً                                               تشريك النية، ٔتعٌت أف ا١ترء رٔتا يعمل عمبل  خالص ا ألجل شيء معُت، ويعمل ىذا العمل رٔتا أحياف أخرى      ً                                     
لشيء للعمل الصاّب ومعو شيء من أمر الدنيا، التشريك ُب النية ال يبطل العمل كالرياء، الرياء يبطل العمل؛ 

ر، والدليل على ذلك حديث عبد اهلل بن عمرو عند مسلم أف النيب ألنو شرؾ، ولكن التشريك ينقص األج
ما من غازية تغزو ُب سبيل اهلل فيصيبوف الغنيمة، إال تعجلوا ثلثي أجرىم من )صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

ادوا ، تعجلوا ثلثي أجرىم؛ ألف أرادوا الغزو وأر (اآلخرة، ويبقى ٢تم الثلث، وإف ٓب يصيبوا غنيمة، ًب ٢تم أجرىم
الغنيمة فلما غنم نقص من أجره، ىذا تشريك ُب النية، لكن الرياء ٯتحق العمل بالكلية، ومثلو ىذا اٟتديث 
                                 ُ                                                    الذي ٮترج من بيتو ألجل ا١تسجد عندما ي سأؿ ١تا خرجت من البيت؟ قاؿ: ألجل الصبلة. ىذا الذي ىو  

ُ                                                          كم لت نيتو فيؤجر على الطريق، الثا٘ب: الذي ٮترج من بيتو لعمل لو يريد أف يذىب للعمل ومن العمل أذف   
عليو ا١تؤذف فوقف وصلى، ىذا ال يدخل ُب األجر الذي ىو بكل خطوة ٮتطوىا أجر سنة صيامها وقيامها، 
                                                          ً                              لذلك كاف آكد صبلتُت ٮترج ا١ترء فيهما من بيتو إٔب ا١تسجد يعٍت غالب ا ىاتاف الصبلتاف ال ٮترج ا١ترء من 

ا: صبلة الفجر، واٞتمعة، فأما الفجر فيقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: بيتو لشغل وإ٪تا ٮترج للمسجد ٫ت
      ً                                          ، غالب ا الناس ال ٮترجوف من بيوهتم إال ألجل الصبلة، وُب )بشر ا١تشائُت ُب الظَُلم بالنور التاـ يـو القيامة(
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تسل ودنا )من غسل واغعن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ:  ٖٕاٞتمعة عن أوس بن أيب أوس اٟتدثا٘ب
، ولذلك من خرج ألجل وابتكر ومشى وٓب يركب كاف لو بكل خطوة ٮتطوىا أجر سنة صيامها وقيامها(

     ُ                                                                                          طاعة أ جر ُب الطريق، والنيب صلى اهلل عليو وسلم بُت أف طالب العلم تستغفر لو ا١تبلئكة واٟتيتاف والنمل إذا 
فهذه الوسيلة ألجل كماؿ خلوصو فيها، أما  خرج من بيتو، ٣ترد ا٠تروج ألجل طلب العلم فإهنا تستغفر لو،

                                                                            ً         ا١تقاصد األعماؿ األصلية فهذه يكوف عندنا قضية التشريك وقضية الرياء الذي يكوف ٦تحق ا للعمل.
                                                        ً                     ً       ا١تسألة الثانية: استدؿ أىل العلم على أف الذىاب للمسجد مشي ا أفضل من الذىاب ركوب ا؛ ألنو 

ىذا الفهم لو دليل يدؿ عليو وىو حديث أوس بن أيب أوس ، إذف ال بد من ا٠تطى، و )بكل خطوة(قاؿ: 
، فدؿ على أف ا١تشي للمسجد )ومشى وٓب يركب يـو اٞتمعة(أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  ٕٗاٟتدثا٘ب

 أفضل من الركوب.
ا١تسألة الثالثة: أف ىذا اٟتديث الوارد ُب الفضل قابلو أفضل منو يـو اٞتمعة، فإف بكل  خطوة 

ا١تصلي أجر سنة صيامها وقيامها، يقوؿ أىل العلم: ٓب يصح حديث عن النيب صلى اهلل عليو وسلم  ٮتطوىا
ُب الفضائل أعظم من حديث أوس السابق وىو أف بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، ال يوجد حديث 

امها ال    ً                                                                          مطلق ا أعظم من ىذا اٟتديث ُب الفضائل على عمل قليل، خطوة واحدة أجر سنة صيامها وقي
يوجد، أغلب الذي يأٌب من ىذه الفضائل العظيمة على أفعاؿ يسَتة أغلبو ضعيف كما أقره ابن القيم ُب 

، فإنو قرر ىناؾ أف ا١تعٍت باٟتديث يستطيع أف ٭تكم على اٟتديث أنو ضعيف أو موضوع من )ا١تنار ا١تنيف(
ى عمل قليل، أو أف يكوف اٟتديث غَت النظر ُب اإلسناد وذلك بوسائل: منها: أف يكوف أجر عظيم عل

 

 
، وأما نسبتو للحدثا٘ب ىذه                                                                       ُ       ا١تفرغ: أوس بن أوس، أـ أوس بن أيب أوس، قيل ٫تا اثناف وقيل بل ٫تا واحد، فلي نظر فيو ٖٕ

لكن ا١تنسوب إٔب اٟتدثا٘ب من الصحابة فهو: مالك بن أوس فلم أجدىا وا١تذكور ُب كتب اٟتديث أوس بن أوس الثقفي، 
 .(ٖٔ)، وقد ذكرت ىذا الكبلـ ُب اٟتديث رقم دثاف، واٟتدثا٘ب نسبة إٔب جده، وىو ٥تتلف ُب صحبتوبن اٟت

 ا١تفرغ: كالذي قبلو. ٕٗ
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، فإف أغلب األحاديث الطواؿ ال تصح، أو أف يكوف فيو أعداد ودقائق، وىكذا من القواعد اليت      ً                                                                                   طويبل 
 ذكرىا ابن القيم.

ـَ ِفي ُمَصالُه: اللَُّهمَّ َصلّْ َعَلْيِو،) قولو: اللَُّهمَّ  فَِإَذا َصلَّى َلْم تَػَزْؿ اْلَمالِئَكُة ُتَصلّْي َعَلْيِو، َما َدا
                                                   ُ                إذا صلى ىنا ٔتعٌت الصبلة ا١تعروفة وىذه تدؿ على أف ا١ترء ي شرع لو إذا دخل  :(اْغِفْر َلُو، اللَُّهمَّ اْرَحْموُ 

ا١تسجد أف يصلي إما فريضة أو نافلة، وسيأٌب معنا أف أداء الفريضة والسنن الرواتب تتداخل مع صبلة النافلة 
 اليت ىي ٖتية ا١تسجد.

معٌت صبلة ا١تبلئكة لآلدميُت: الدعاء ٢تم، ٔتعٌت أف  :(تَػَزْؿ اْلَمالِئَكُة ُتَصلّْي َعَلْيوِ َلْم ) قولو:
ً                                        ا١تبلئكة تدعو ٢تذا الذي يكوف جالس ا ُب ا١تسجد ينتظر الصبلة، فقوؿ اهلل عز وجل:  ئ ك ت و  }                              َ َ ُ  إ ف  الل و  و م بل   ِ َ  َ َ   َ        ِ

ِّ  َ ي ص ل وف  ع ل ى الن يب   ي ا ِ        ََ   َ     َ َ  أ يػ ه ا ال ذ ين   ُ    ِ       َ ل يم ا َ    ً  آم ن وا ص ل وا ع ل ي و  و س ل م وا ت س   ِ  ْ  َ    ُ ِّ  َ  َ   ِ َْ َ       َ [، صبلة اهلل عز وجل على ٙ٘األحزاب: { ] َ ُ    
عباده ثناؤه عليهم، وىذا ثبت ُب البخاري من حديث أيب العالية، وأطاؿ ابن القيم ُب االستدالؿ عليو ُب 

ا١تؤمنُت على النيب صلى اهلل  ، وصبلة ا١تبلئكة على النبيُت وعلى ا١تؤمنُت دعاؤىم ٢تم، وصبلة)جبلء األفهاـ(
عليو وسلم: سؤاؿ اهلل عز وجل لو الرفعة، عندما تقوؿ: اللهم صل على ٤تمد. أنت ُب اٟتقيقة تدعو حملمد 

 صلى اهلل عليو وسلم.
ـَ ِفي ُمَصالهُ ) قولو: ا١تراد با١تصلى أحد أمرين: إما أف يراد بو موضع الصبلة، أو أف يراد بو : (َما َدا

اط، وبناء على ذلك فإف ا١ترء إذا صلى وبقي ُب مصبله ٓب يذىب منو، أو بقي ُب ا١تسجد الذي ا١تكاف احمل
                     ً                                                                 ىو فيو فإنو يكوف داخبل  ُب ىذا اٟتديث يشمل األمرين، قد تنتقل من مكانك لكنك تدور داخل ا١تسجد 

ا جاء ُب                                                           ً                 فإنو يشملك ىذا اٟتديث، والدليل على أف ا١تصلى ىو البقعة أحيان ا أو ا١تسجد كذلك م
الصحيحُت من حديث عتباف بن مالك أف النيب صلى اهلل عليو وسلم زاره فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، صل ٕب 
ألٗتذ ىذا ا١تكاف مصلى. وبناء على ذلك ا١ترأة إذا كانت ُب بيتها وأراد أف تتحصل على ىذا الفضل فإنو 

ي فيو، فحديث عتباف مكاف واحد يكوف ىذا الفضل ٢تا إذا صلت وبقيت ُب مصبلىا أي ا١تكاف الذي تصل
ً                                    صلى فيو النيب صلى اهلل عليو وسلم فأصبح يصلي فيو عتباف دائم ا، فدؿ على أف ٣تاوزتو خروج عن ا١تسجد                                                        
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أو ا١تصلى ٔتعٌت موضع السجود، فا١ترأة إذا فرشت مصبلىا فصلت فيو وبقيت تذكر اهلل كاف ٢تا ىذه األجر 
 وىو انتظار الصبلة.

ال شك أف من دعت لو ا١تبلئكة فإنو  :(َصلّْ َعَلْيِو، اللَُّهمَّ اْغِفْر َلُو، اللَُّهمَّ اْرَحْموُ  اللَُّهمَّ ) قولو:
 يكوف أحرى باإلجابة بأمر اهلل عز وجل.

أي ال يزاؿ لو أجر الصبلة ما داـ ُب صبلة، وهبذا  :(َوال يَػَزاُؿ ِفي َصالٍة َما انْػَتَظَر الصَّالةَ ) قولو:
)أف ُب اٞتمعة ساعة ال لعبد اهلل بن سبلـ ُب قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم يـو اٞتمعة: استدؿ أبو ىريرة 

، قاؿ: كيف يكوف يصلي وىو آخر العصر؟ قاؿ: يوافقها عبد مؤمن وىو قائم يصلي يسأؿ اهلل إال أعطاه(
نتظر صبلة ا١تغرب يأٌب قبل فينتظر الصبلة فيكوف ُب حكم ا١تصلي ُب ا١تسجد، أو تكوف ا١ترأة ُب مصبلىا ت

فتكوف ُب صبلة. و٨تن ذكرنا أف أفضل ما يتقرب إٔب اهلل عز وجل فيو ُب وقت العصر الذكر، وىذا وقت 
يغفل عنو كثَت من الناس، ولذلك وافق أف تكوف فيو الساعة الفاضلة اليت فيها إجابة الدعاء، الناس كلهم 

 ىذه الساعة الفاضلة. غافلوف العصر، فلذلك وافق أف تكوف فيها األجر العظيم
 *** المتن ***

)أَثْػَقُل قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم:  -رضي اهلل عنو-َعْن أَِبي ُىَريْػَرَة  - ٙٙ
ًوا، َوَلَقْد الصَّالِة َعَلى اْلُمَناِفِقيَن: َصالُة اْلِعَشاِء، َوَصالُة اْلَفْجِر، َوَلْو يَػْعَلُموَف َما ِفيَها ألَتَػْوُىَما  َوَلْو َحبػْ

ـَ، ثُمَّ آُمَر رَُجاًل فَػُيَصلَّْي بِالنَّاِس، ثُمَّ أَْنطَِلَق َمِعي ِبرَِجاٍؿ َمَعهُ  ْم ُحَزـٌ ِمْن َىَمْمُت َأْف آُمَر بِالصَّالِة فَػتُػَقا
 .(َحَطٍب إَلى قَػْوـٍ ال َيْشَهُدوَف الصَّالَة، فَُأَحرَّْؽ َعَلْيِهْم بُػُيوتَػُهْم بِالنَّارِ 
 : *** الشرح ***

 مفردات الحديث:
قوؿ النيب صلى اهلل عليو  :(أَثْػَقُل الصَّالِة َعَلى اْلُمَناِفِقيَن: َصالُة اْلِعَشاِء، َوَصالُة اْلَفْجرِ ) قولو:

، يدلنا على أف ا١تنافقُت يصلوف ىاتُت الصبلتُت، وإ٪تا ىي ثقيلة عليهم وثقلها عليهم )أثقل الصبلة(وسلم: 
 من جهتُت:
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اٞتهة األؤب: من جهة وقتها، فإف صبلة الفجر تكوف بعد راحة ودعة، وأما صبلة العشاء ففي 
الزماف األوؿ كاف وقت راحة ودعة، الناس يناموف مبكرين فكانت ىذه الصبلة ثقيلة عليهم، وقد كاف النيب 

ّ                                               صلى اهلل عليو وسلم رٔتا أخ ر فيها عن أوؿ وقتها، فتكوف صبلة اٞتماعة عليهم ثق يلة، فالنيب صلى اهلل عليو                       
وسلم ٓب ينف أهنم ال يصلوف، ولذلك فإف الوقت مؤثر ُب صبلة ا١تنافقُت، وقد بُت النيب صلى اهلل عليو 
وسلم صفة صبلة ا١تنافقُت للعصر وأهنم يؤخروف صبلة العصر إٔب آخر وقتها، فينقروهنا كما ينقر الديك ُب 

 األرض.
ى ٚتاعة، فبُت النيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا ثقل الصبلة ألجل                          ُ   اٞتهة الثانية: من جهة أهنا ت صل

: أي ذىبوا إٔب )ولو يعلموف ما فيهما ألتو٫تا ولو حبًوا(اٞتماعة، بدليل أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
 ا١تسجد، ٍب دلل بعد ذلك على ا١تسجد.

تاف من أعظم الصلوات بعد صبلة العصر، وىاتاف الصبل :(َصالُة اْلِعَشاِء، َوَصالُة اْلَفْجرِ ) قولو:
                                                               ً                     وقد سبق معنا عندما فاضل العلماء بُت الصلوات ا٠تمس كاف ٚتهورىم مفضبل  لصبلة العصر على سائر 

)من فاتتو صبلة العصر فكأ٪تا وتر الصلوات، وىي الصبلة الوحيدة اليت قاؿ عنها النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
                                                             ً  ر ٍب تليها العشاء والفجر؛ ألهنا عبلمة اإلٯتاف وتركها عبلمة نفاؽ عياذ ا ، فأىم الصلوات العصمالو وولده(

 باهلل، نسأؿ اهلل السبلمة.
 أي من األجر وا١تثوبة. :(َوَلْو يَػْعَلُموَف َما ِفيَها) قولو:
ًوا) قولو: وا١تنافقوف ال يعلموف ما فيهما من أجر اآلخرة فقط فإف ُب صبلة  :(ألَتَػْوُىَما َوَلْو َحبػْ

                                                                                     ً  لفجر والعشاء ٦تا يرغب ا١تنافقُت ٦تا فيهما من األجر ُب الدنيا، فإف اهلل عز وجل يفتح ١تن صلى رزق ا ا
ً                                  عظيم ا، ولذلك يستدلوف بقوؿ اهلل عز وجل:  أ ل ك  ر ز ق ا ٨ت  ن  }    ة  و اص ط رب   ع ل يػ ه ا ال  ن س  ل ك  ب الص بل  ُ  و أ م ر  أ ى  ْ َ   ً  ْ ِ   َ  َُ  ْ  َ َ    َ  ْ َ َ  ْ ِ  َ  ْ  َ   ِ َ     ِ   َ  َ ْ  َ  ْ  ُ  َْ 

ْ  َ نػ ر ز ق ك  و ال ع اق ب ة  ل لتػ ق و       ِ   ُ َِ   َ  ْ َ   َ  ُُ  ْ ُ               [، فقرف اهلل عز وجل الصبلة بالرزؽ، فمن صلى ر زؽ، وقد جاء ُب ٕٖٔطو: { ]ى َ                                          
، فما ظنك ٔتن شغلو )من شغلو ذكري عن مسائليت أعطيتو أفضل ما أعطي السائلُت(حديث أيب سعيد: 

 ذكر اهلل عز وجل عن مسائلة ا٠تلق؟!.
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                      ً    عض زيادة شأنو يكوف سبب ا ُب إذف انقطاع ا١ترء هلل عز وجل بالصبلة عن مسائلة ا٠تلق وذىابو لب
، من أعظم ما )بورؾ ألميت ُب بكورىا(زيادة رزقو، واٟتديث ا١تعروؼ أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

يكوف البكور ُب صبلة الفجر، إذف ففي ىاتُت الصبلتُت خَتي الدنيا واآلخرة، وا١تنافقوف إ٪تا يرغبوف ٔتا فيو 
 يرغبوف ٔتا عند اآلخرة. خَت الدنيا وأما ا١تؤمنوف فإ٪تا

ـَ، ثُمَّ آُمَر رَُجاًل فَػُيَصلَّْي بِالنَّاسِ ) قولو: يقوؿ النيب صلى اهلل  :(َوَلَقْد َىَمْمُت َأْف آُمَر بِالصَّالِة فَػتُػَقا
، فهو ٣ترد ىم قلب ٓب يعمل شيئ ا عليو الصبلة والسبلـ، أف                                                                     ً                        عليو وسلم ُب ىذه اٟتملة: إنو لقد ىم أي عـز

)ٍب آمر رجبًل فيصلي يأمر بالصبلة فتقاـ أي يقيم ا١تسجد فيصلي بو رجل غَته ولذلك ُب تتمة اٟتديث: 
نو ٬توز التخلف عن اٞتماعة سواء اٞتماعة األؤب أو عمـو ، واستدؿ أىل العلم هبذه اٞتملة على أبالناس(

                                                         ً                                 اٞتماعة للمصلحة؛ كأف يكوف ا١ترء ُب مصلحة عامة أو أف يكوف خائف ا على شيء، وسنتكلم رٔتا بعد قليل 
 عن أحواؿ سقوط اٞتماعة.

أي صبلة  :(ْشَهُدوَف الصَّالةَ ثُمَّ أَْنطَِلَق َمِعي ِبرَِجاٍؿ َمَعُهْم ُحَزـٌ ِمْن َحَطٍب إَلى قَػْوـٍ ال يَ ) قولو:
اٞتماعة؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا حكم عليهم بًتؾ صبلة اٞتماعة، إ٪تا يرى صبلة اٞتماعة، ومن 
                                                                                  ً         قاؿ من الناس: إف ىؤالء ال يصلوف بالكلية. من الفقهاء لكي يقوؿ: إف ىذا الدليل ليس دليبل  على صبلة 

 صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا ٭تكم بالظاىر دوف الباطن، والنيب صلى اهلل عليو اٞتماعة. فيو نظر بدليل أف النيب
)ال يشهدوف الصبلة : أي للمسجد، وجاء ُب رواية أصرح من ىذه أنو قاؿ: )ألتو٫تا ولو حبًوا(وسلم قاؿ: 

د بعض ، فدؿ على أف التحريق ىذا إ٪تا ىو ألجل صبلة اٞتماعة فدؿ على أنو ٕتب صبلة اٞتماعة، أرامعنا(
أىل العلم أف يؤولو فقاؿ: ال يشهدوف صبلة اٞتمعة. ألف اٞتمعة عندىم ىي الواجبة، نقوؿ: ىذا غَت 
ً                                                                         صحيح أيض ا. ١تاذا؟ أوؿ اٟتديث ُب أي صبلتُت؟ الفجر، والعشاء، ٓب يتكلم عن اٞتمعة صلوات اهلل         

اىر على أف صبلة اٞتماعة وسبلمو عليو، فدؿ على أف ا١تراد صبلة اٞتماعة، وىذا دليل صريح قوي بُت ظ
 واجبة إال لذي عذر.
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جاء ُب بعض الروايات أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  :(فَُأَحرَّْؽ َعَلْيِهْم بُػُيوتَػُهْم بِالنَّارِ ) قولو:
، والنساء والصبياف ٓب ٭ترؽ النيب صلى اهلل عليو وسلم عليهم البيوت أو )لوال ما فيها من النساء والصبياف(

اء با٠تصوص مع أنو رٔتا بعضهن يكن منافقات ال يصلُت، ٦تا يدلنا على أف ا١تراد باٟتديث إ٪تا ىم النس
الرجاؿ الذين ال يشهدوف اٞتماعة، وفعل النيب صلى اهلل عليو وسلم ىذا إ٪تا ىو من باب التعذير، وقد 

لبيوت، وقد جاء التعذير با١تاؿ عن   ُ                                                        ً    است دؿ هبذا اٟتديث على أنو ٬توز التعذير بإتبلؼ ا١تاؿ؛ ألف فيو ٖتريق ا ل
 النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب موضعُت: 

ا١توضع األوؿ: ُب أخذ سلب من انتهك حـر ا١تدينة، من عضد أو صاد ُب حـر ا١تدينة ما بُت عَت 
 إٔب ثور فإنو عقوبتو ليس البدؿ مثل مكة وإ٪تا أخذ سلبو، يؤخذ ثوبو، يؤخذ الفأس الذي معو، وىكذا.

رؽ متاعو، وىذا من العقوبة با١تاؿ. ا١توضع ُ                                 الثا٘ب: من غل من الغنيمة فإنو ٭ت                                
                             ً                              : أف العقوبة با١تاؿ مشروعة مطلق ا، وأما ا١تخالفات ا١ترورية اليت -   ً             خبلف ا ١تشهور ا١تذىب–والصحيح 

١تاؿ تأتينا ُب ساىر وغَته إال ُب ىذا الباب، من باب التعذير با١تاؿ، فلذلك الصحيح أنو جايز التعذير با
                                                                                     ً   وأقره الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم وأطاؿ ُب إثبات التعذير با١تاؿ وأنو قد يكوف نافع ا.

ً                                                              وقد استدؿ هبذا اٟتديث أيض ا الشيخ تقي الدين: على أنو ٬توز التعذير بالقتل؛ ألف ترؾ اٞتماعة                        
ىب ا١تالكية، فإف ا١تالكية والرواية        ً                                                          ليس كفر ا، والكفر ترؾ الصبلة، وإ٪تا ٬توز التعذير بالقتل وافق ُب ىذا مذ

 الثانية ُب مذىب أٛتد واختيار الشيخ تقي الدين ىم الذين ٬توزوف التعذير بالقتل.
 *** المتن ***

)إَذا َعِن النَّبيّْ صلى اهلل عليو وسلم قَاَؿ:  -رضي اهلل عنهما-َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعَمَر  - ٚٙ
، قَاَؿ: فَػَقاَؿ ِبالُؿ ْبُن َعْبِد اللَِّو: َواَللَُّو لََنْمنَػَعُهنَّ. قَاَؿ: اْمَرأَتُُو إَلى اْلَمْسِجِد َفال َيْمنَػُعَها(اْسَتْأَذَنْت َأَحدَُكْم 

َبَل َعَلْيِو َعْبُد اللَِّو، َفَسبَُّو َسّبًا َسيّْئاً، َما َسِمْعُتُو َسبَُّو ِمثْػَلُو َقطُّ، َوقَاَؿ: ُأْخِبُرَؾ َعنْ  وِؿ اللَِّو صلى اهلل  َرسُ فََأقػْ
 عليو وسلم َوتَػُقوُؿ: َواَللَُّو لََنْمنَػَعُهنَّ؟. 

 .)ال َتْمنَػُعوا إَماَء اللَِّو َمَساِجَد اللَِّو(َوِفي َلْفٍظ: 
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 : *** الشرح ***
 مفردات الحديث:

: أي طلبت )استأذنت(قولو:  :(إَذا اْسَتْأَذَنْت َأَحدَُكْم اْمَرأَتُُو إَلى اْلَمْسِجِد َفال َيْمنَػُعَها) قولو:
 اإلذف، ا١ترأة تطلب اإلذف من زوجها، فاالستئذاف ال بد من فعل من ا١ترأة قبل ذلك.

 أي إٔب ا١تذىب ا١تعروؼ لكي ٖتضر اٞتماعة ودعوة ا١تسلمُت. :(إَلى اْلَمْسِجدِ ) قولو:
ك منهي عنو هني كراىة  أي فبل ٯتنعها من اٟتضور والذىاب للمسجد فإف ذل :(َفال َيْمنَػُعَها) قولو:

 كما ىو ا١تتقرر عند عدد من الفقهاء. 
 ُب ىذه اٞتملة مسائل من الفقو:

               ُ                                                                     ا١تسألة األؤب: است دؿ هبذا اٟتديث على أنو ال ٬توز للمرأة أف ٗترج من بيتها إال بإذف زوجها، إال 
ً       ً                                                                      أف يكوف خروج ا واجب ا كمرض أو ١تصلحة واجبة عليها، ووجو الداللة من ىذا اٟتديث: أف النيب صلى اهلل             

جتو غَت مؤثر ١تا أمر النيب صلى اهلل ، فلو كاف منع الرجل زو )إذا استأذنت ... فبل ٯتنعها(عليو وسلم قاؿ: 
                                     ً                                                         عليو وسلم بعدـ ا١تنع، وا١ترأة تكوف ناشز ا بفعل واحد من اثنُت: إما ٓتروجها من بيتها من غَت إذف زوجها 
، واألمر الثا٘ب: أف ٘تتنع من الواجب الشرعي عليها من االستمتاع و٨توه،    ً                  ً                                                                           يوم ا فأكثر تكوف ناشز ا ىذا اليـو

ذين االثنُت فهي ناشز فتأٍب قبل كل شيء وتسقط اٟتقوؽ الواجبة ٢تا على زوجها من إذا فعلت واحد من ى
                                                                        ً       ً          النفقة وما ُب حكمها، ومن القسم وا١تبيت وغَت ذلك، فلو خرجت ا١ترأة من بيتها يوم ا كامبل  سقط حقها 

، وىذا يدؿ من النفقة ىذا اليـو وسقط حقها ُب ا١تبيت ىذا اليـو وغَت ذلك، ولو رجعت الغد ذىب نشوزىا
 على ما سبق تقريره عند الفقهاء.

ا١تسألة الثانية: أف منع الرجل امرأتو من الذىاب إٔب ا١تسجد إ٪تا ىو للكراىة وليس للتحرٙب، وىذا 
ىو ا١تتقرر عند فقهاء اٟتنابلة وغَتىم، والدليل على ذلك: أنو ٬توز للرجل أف ٯتنعها ١تصلحة إما خاصة بو أو 

أهنا قالت: لو علم  -رضي اهلل عنها–ضرر ُب الطريق، وقد ثبت من حديث عائشة عامة كأف يكوف ىناؾ 
                                                                   ُ                     النيب صلى اهلل عليو وسلم ٔتا أحدث النساء ١تنعن من الذىاب إٔب ا١تساجد كما م نعت بنو إسرائيل. فدؿ 
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د اهلل على أنو إذا وجدت ا١تصلحة جاز فدؿ على أف النهي إ٪تا ىو للكراىة وليس للتحرٙب، وقد جاء عن عب
أنو هنى نساءه عن ا٠تروج إٔب ا١تسجد قاؿ: الختبلؼ الزماف. لكن ىذا النهي  -رضي اهلل عنو–ابن ا١تبارؾ 

إ٪تا ىو للكراىة فاألؤب با١تسلم إذا طلبت امرأتو أف ٗترج للمسجد أال ٯتنعها، وقد جاء أف امرأة لعمر كانت 
مر لذلك؟ قالت: لو كرىو ١تنعٍت. فقيل ٢تا: إف ٗترج للمسجد فقيل ٢تا: ١تا ٗترجُت للمسجد مع كراىة ع

، وإف عمر يكره أف )إذا استأذنت أحدكم امراتو إٔب ا١تسجد فبل ٘تنعها(النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
 ٮتالف أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم.

من ذلك؟ ا١تسألة الثالثة: النيب صلى اهلل عليو وسلم أباح للمرأة الذىاب للمسجد، ما الفائدة 
 .                                    ً  الفائدة من ذلك حضور اٞتماعة ىذا أوال 

    ً                                                       ُ                           ثاني ا: حضور دعوة ا١تسلمُت، فإف ا١ترء إذا ٝتع دعاء ُب ا٠تطبة فإنو ي رجى بتأمينو إجابة الدعوة، 
، ا١ترأة )ُٗترج اٟتيض ليشهدف دعوة ا١تسلمُت(: -ُب صبلة العيد–ولذلك النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ 

فبل تصلي، فسماع دعوة ا١تسلمُت والدعاء هبن حسن، وكثَت من الناس ال ٭تسن  اٟتائض تعتزؿ ا١تصلى
سن الدعاء على السنة بأف يكوف دعاءه من جوامع الكلم رجيت إجابة  ُ                                                              الدعاء، فإذا حضر دعوة من ٭ت                           

ْ  ق د  }دعائو فإف ا١تؤمن لو أجر الداعي، وقد قاؿ اهلل عز وجل عن موسى وأخيو ىاروف عليهما السبلـ:   َ
َ  يب ت  د ع و ت ك م اُ  ِ أ ج    ُ  َُ  ْ  َ   ْ [، ليس كلهم دعا وإ٪تا موسى عليو السبلـ كاف يدعو وىاروف عليو السبلـ  ٜٛيونس: { ] َ 

                      ً                                                                    كاف يؤمن فسماه اهلل داعي ا، فإذا دعا ا٠تطيب أو اإلماـ أو القانت ُب الوتر فقاؿ ا١تأمـو خلفو: آمُت. 
لمُت الفاٖتة، وقد ثبت ُب صحيح مسلم فكأنك دعوت أيها ا١تؤمن، ومن التأمُت الذي فيو شهود ٚتاعة ا١تس

اؿ اهلل تعأب: قسمت الصبلة بيٍت وبُت عبدي نصفُت، ولعبدي ما )قأف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
[، قاؿ اهلل تعأب: ٛتد٘ب عبدي، وإذا قاؿ: ٕسأؿ، فإذا قاؿ العبد: }اٟتَْْمُد لِل ِو َربِّ اْلَعاَلِمَُت{ ]الفاٖتة: 

يِن{، قاؿ: ٔلر ِحيِم{ ]الفاٖتة: }الر ْٛتَِن ا [، قاؿ اهلل تعأب: أثٌت علي عبدي، وإذا قاؿ: }َماِلِك يَػْوـِ الدِّ
[ قاؿ: ىذا ٘فإذا قاؿ: }ِإي اَؾ نَػْعُبُد َوِإي اَؾ َنْسَتِعُُت{ ]الفاٖتة:  -وقاؿ مرة فوض إٕب عبدي  -٣تد٘ب عبدي 

آمُت. فمن يكوف خلف اإلماـ من ا١تأمومُت شهد دعوة  ، فيقوؿ العبد: (بيٍت وبُت عبدي، ولعبدي ما سأؿ
 كذلك.
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    ً                                                                                ثالث ا: أف ا١ترأة إذا شهدت اٞتماعة ٝتعت العلم، إذف ففيو مصاّب متعددة، وليس ا١تقصود اٞتماعة 
)وصبلهتا ُب بيتها وحدىا وبذلك نفهم أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا ذكر ىذا ففي بعض الروايات قاؿ: 

 يدؿ على أف صبلة ا١ترأة ُب البيت أفضل من صبلهتا ُب ا١تسجد.، ٦تا خَت ٢تا(
)صبلة اٞتماعة أفضل من صبلة الفذ ىل تدخل ا١ترأة ُب حديث النيب صلى اهلل عليو وسلم:  س:

 ؟.بسبع وعشرين درجة(
نقوؿ: نعم، فصبلهتا ٚتاعة ُب ا١تسجد مضاعفة على صبلهتا منفردة، لكن صبلهتا ُب بيتها  جػ:
 أفضل من صبلهتا ٚتاعة ُب ا١تسجد؛ ألف اٟتسنة قد تكوف مضاعفة ْتجمها وقد تكوف ألجل السًت

مضاعفة بعددىا، كذلك السيئة تضاعف ُب حجمها وتضاعف بعددىا، السيئة ُب مكة مثل عدد السيئة ُب 
ُ  ً        ً              أي مكاف ُب الدنيا لكنها ُب مكة أي ُب اٟتـر أعظم حجم ا وأعظم ج رم ا ال عدد ا ٓتبلؼ الصبلة فإ          ً ف                                               

الصبلة أكثر مضاعفة مائة ألف صبلة، وىل يقاس على الصبلة غَتىا من األعماؿ؟ فيو كبلـ ألىل العلم 
 رٔتا ٯتر علينا.

ا١تسألة الرابعة: أنو كما منع اهلل عز وجل ا١ترأة من ا٠تروج من الببت إال بإذف الزوج فقد أمر اهلل عز  
من حقو ُب ا١تنع، ولذلك ىنا الذىاب للجماعة، وجل الرجل أف ال يتعسف ُب منع ا١ترأة من حقها أو 

                                        ً      ، فأنت أيها الرجل إذا أعطاؾ اهلل عز وجل نوع ا من )ال ٘تنعها(صبلهتا ُب البيت أفضل ومع ذلك قاؿ: 
القوامة على ا١ترأة فيجب عليك أال تتعسف ُب استعما٢تا وأال تأمر بشيء إال بناء على ا١تصلحة فإف عملك 

 مناط بو.ىنا مبٍت على ا١تصلحة و 
 أي ببلؿ بن عبد اهلل بن عمر. :(قَاَؿ: فَػَقاَؿ ِبالُؿ ْبُن َعْبِد اللَّوِ ) قولو:
َبَل َعَلْيِو َعْبُد اللَِّو، َفَسبَُّو َسّباً سَ ) قولو: يّْئاً، َما فَػَقاَؿ ِبالُؿ ْبُن َعْبِد اللَِّو: َواَللَُّو لََنْمنَػَعُهنَّ. قَاَؿ: فََأقػْ
رضي –وىذا يدؿ على أف ا١تؤمن ليس بالسباب وال باللعاف وال بالبذيء، فابن عمر  :(َلُو َقطُّ َسِمْعُتُو َسبَُّو ِمثػْ 

ُ                                                                     ما ع رؼ عنو السب قط وإ٪تا سبو ىنا ١تا غضب حينما خولف حديث النيب صلى اهلل عليو  -اهلل عنهما    
ً              ً                                          وسلم، وا١تؤمن دائم ا إذا ٝتع حديث ا قد صح بو النقل عن النيب صلى اهلل عليو وسلم، أو رأى آية ُب كتاب                  



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٜٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

َ َ    و م ا  {                                        ً                                               اهلل عز وجل وقرأىا قاؿ: على العُت والرأس، ٝتع ا هلل ولرسولو وطاعة هلل ولرسولو صلى اهلل عليو وسلم. 
َ  َ ك اف  ل م ؤ م ن  و ال  م ؤ م ن ة  إ ذ ا ق ض ى الل و  و ر س ول و  أ م ر ا أ ف  ي ك وف  ٢ت  م  ا٠ت  يػ ر ة  م ن  أ م ر ى م  و م     ْ  ِ ِ  ْ  َ  ْ  ِ  ُ َ  َ ِ ْ    ُُ َ   َ   ُ  َ  ْ  َ  ً  ْ  َ  ُ ُ  ُ  َ َ   ُ       َ  َ  َ  ِ  ٍ َ ِ ْ  ُ َ  َ   ٍ  ِ ْ  ُ  ِ  َ ْ  ع ص  الل و  و ر س ول و  فػ ق د  ْ    َ ن  يػ  َ    َ َ   ُ َ  ُ  َ َ   َ      ِ  ْ

ال  م ب ين ا َ  َ ً  ُ ِ  ً ض ل  ض بل  ً                                                  [، ا١تؤمن دائم ا إذا ٝتع ْتديث فرح بو، ا١تؤمن إذا علم بسنة يفرح هبا ٖٙاألحزاب: { ]َ                 
ويستبشر، ولذلك كاف أجر العآب أفضل بكثَت من أجل غَته، إف شخصُت قد يصطفاف ُب ا١تسجد ّتانب 

قيامها وقعودىا وخفضها ورفعها وغَت ذلك من األركاف فيها لكن أحد٫تا بعضيهما فيصلياف صبلة واحدة ُب 
             ً                                                                           يكوف أعظم أجر ا من الثا٘ب؛ ١تا وقر ُب قلبو من اإلخبلص، وألنو يعمل ىذه األعماؿ بسنة، يرفع يديو ال 

ً          تقليد ا و٤تاكاة، لعلمو ْتديث مالك بن حويرث أف الرفع سنة، يضع يديو ٖتت صدره ال تقليد ا وإ٪تا لع                                                                          ً لمو      
كما ُب حديث وائل أنو سنة، يضع يديو مفرجيت األصابع على ركبتيو، مضمومتُت حاؿ السجود وغَت ذلك 

إف العبد )يضم قدميو عند السجود ال لشيء إال لسنة وىكذا، ولذلك جاء ُب حديث عمار ُب ا١تسند: 
، (ا، ربعها، ثلثها نصفهاليصلي الصبلة ما يكتب لو منها إال عشرىا، تسعها، ٙتنها، سبعها، سدسها، ٜتسه

 الصبلة واحدة ولكن الناس يتفاضلوف ألجل ذلك.
فغضب  :(َوقَاَؿ: ُأْخِبُرَؾ َعْن َرُسوِؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم َوتَػُقوُؿ: َواَللَُّو لََنْمنَػَعُهنَّ؟) قولو:

 .-رضي اهلل عنو–منو 
ىذا يدؿ على تسمية النساء بإماء اهلل عز  :َمَساِجَد اللَِّو(َوِفي َلْفٍظ: )ال َتْمنَػُعوا إَماَء اللَِّو ) قولو:

                                                                                 ُ        وجل نسبة تشريف، فإف النسبة هلل عز وجل قد تكوف نسبة تشريف إذا كانت إضافة أعياف، إذا أ ضيف عُت 
من األعياف إٔب اهلل عز وجل فهو شرؼ؛ كعبة اهلل، بيت اهلل، ا١تساجد بيوت اهلل، ىذه أعياف فإنو تشريف، 

 تقوؿ: فبلف عبد اهلل. شرؼ لك.عندما 
 َو٦ت ا زَاَد٘ب َعَجًبا َوتِيًها
 ُدُخوٕب َٖتَْت قَػْوِلك يَا ِعَباِدي

 

*** 
*** 

 وَِكْدت بَِأْٜتَِصي َأطَُأ الثػ َري ا
 َوَأْف َصيػ ْرت َأْٛتََد ٕب نَِبيًّا

 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٜٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ا١ترأة عندما قيل ٢تا: أمة اهلل تشريف ٢تا وتذكَت ْتقها ُب نفس الوقت لكي تعرؼ أف ىذه ا١ترأة 
                                                                          ً     ً        منسوبة هلل عز وجل نسبة شرؼ، أمة، ولذلك النيب صلى اهلل عليو وسلم يوصي بالنساء خَت ا كثَت ا، وىذا 

 .)إماء اهلل(إٯتاء ُب قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
 *** المتن ***

قَاَؿ: َصلَّْيُت َمَع َرُسوِؿ اللَِّو صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنهما-َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعَمَر  – ٛٙ
ِرِب، َورَْكَعتَػْيِن بَػْعَد وسلم رَْكَعتَػْيِن قَػْبَل الظُّْهِر، َورَْكَعتَػْيِن بَػْعَدَىا، َورَْكَعتَػْيِن بَػْعَد اْلُجُمَعِة، َورَْكَعتَػْيِن بَػْعَد اْلَمغْ 

 اْلِعَشاِء(. 
 َوِفي َلْفِظ: فََأمَّا اْلَمْغِرُب َواْلِعَشاُء َواْلُجُمَعُة: َفِفي بَػْيِتِو. 

ثَػْتِني َحْفَصُة: َأفَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم: َكاَف ُيَصلّْي  َوِفي َلْفٍظ: َأفَّ اْبَن ُعَمَر قَاَؿ: َحدَّ
 ْلَفْجُر، وََكاَنْت َساَعًة ال َأْدُخُل َعَلى النَِّبيّْ صلى اهلل عليو وسلم ِفيَها. َسْجَدتَػْيِن َخِفيَفتَػْيِن بَػْعَدَما َيْطُلُع ا

قاَلْت: َلْم َيُكِن النَِّبيُّ صلى اهلل عليو وسلم على شيٍء مَن  -رِضَي اهللُ عْنها-عْن عاِئَشَة  -ٜٙ
 النَّواِفِل أشد َتعاُىَداً مْنُو على رْكَعَتي الَفْجِر. 

 .)رَْكَعتا الَفْجِر خيٌر مَن الدُّنيا وما فيها(وفي لْفٍظ ِلُمْسِلٍم:  - ٓٚ
 : *** الشرح ***

 -رضي اهلل عنها–وحديث عائشة  -رضي اهلل عنهما–ىذاف اٟتديثاف: حديث عبد اهلل بن عمر 
قة أف ُب باب فضل اٞتماعة ووجوهبا. واٟتقي -رٛتو اهلل–إ٪تا ٫تا ُب بياف السنن الرواتب، وتبويب ا١تصنف 

البحث عن عبلقة بُت ىذين اٟتديثُت وبُت التبويب نوع تكلف، ولكن األنسب ُب ذكر ىذين اٟتديثُت أف 
يكوف ُب باب صبلة التطوع أو عند صبلة الوتر مع أنو عقد باب الوتر، ولكن على العمـو ذكر٫تا ُب ىذا 

عل فيو بطريقة أو بأخرى عبلقة. ُ                             ا١توضع قد ٬ت            
 مفردات الحديث:



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٜٗٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

قَاَؿ: َصلَّْيُت َمَع َرُسوِؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم رَْكَعتَػْيِن قَػْبَل الظُّْهِر، َورَْكَعتَػْيِن بَػْعَدَىا، ) و:قول
ىذه الركعات اليت ذكرىا ابن عمر  :َورَْكَعتَػْيِن بَػْعَد اْلُجُمَعِة، َورَْكَعتَػْيِن بَػْعَد اْلَمْغِرِب، َورَْكَعتَػْيِن بَػْعَد اْلِعَشاِء(

تسمى بالسنن الرواتب، وٝتيت السنن بالرواتب أي أهنا مًتتبة على الفريضة بعد كل صبلة  -رضي اهلل عنو–
               ُ                                                                      ً      ً  فريضة أو قبلها ت شرع ىذه السنن، والعجيب أف ىذه السنن لو تأملت ُب توقيتها لوجدت فيها أمر ا عجيب ا 

                        ُ     بُت العصر وا١تغرب، فإنو ال ت شرع                     ُ                                        فإهنا بُت كل وقت ووقت ت شرع فيو سنة من ىذه السنن الرواتب إال ما 
فيها سنة؛ ألنو وقت هني متصل، وا١تغرب األفضل فيها تقدٯتها ُب أوؿ وقتها، صبلىا إذا وجبت يعٍت ُب 
أوؿ وقتها، ولذلك من شدة ا١تبادرة ُب أدائها فبل سنة راتبة قبلها، أما السنة ا١تطلقة سنتكلم عنها بعد قليل، 

القبلية للظهر، وبُت الظهر والعصر؟ السنة البعدية للظهر، وبُت العصر وا١تغرب؟ فبُت الفجر والظهر؟ السنة 
ال يوجد، وبُت ا١تغرب والعشاء؟ سنة ا١تغرب البعدية، وبُت العشاء والفجر؟ سنة العشاء وسنة الفجر، وىذا 

التطوع                             ً                                                 يدؿ على أف الشخص ال يكوف الىي ا حىت ُب غَت الفرائض، وىذه السنن الرواتب ىي أفضل صبلة
، -                    ُ              وىي ذوات األسباب اليت ت شرع ٢تا اٞتماعة-على اإلطبلؽ بعد الوتر وبعد صبلة العيدين والكسوؼ 

فهي أفضل من صبلة الضحى، وىي أفضل من السنن ا١تطلقة، وأفضل من ٖتية ا١تسجد، وأفضل من قياـ 
، إذف السنن الرواتب ىذه -اهللإف شاء –الليل إال الوتر، وسنتكلم عن قياـ الليل مىت وقتو وما ىي ركعاتو 

 أفضل، وسنن الرواتب ىذه اٟتديث فيها من جهتُت:
اٞتهة األؤب: ُب خصائصها، يعٍت ١تا جعلناىا سنن رواتب ما ىي خصائصها؟ ا٠تصيصة األؤب 

 فيها: أهنا أفضل السنن إال ما سبق بيانو.
ً                ُ     ها دائم ا ما دمت ُب حضر ي شرع                                       ُ                ا٠تصيصة الثانية: أهنا السنة الوحيدة اليت ي شرع ا١تداومة علي       

ً                                       ً  ا١تداومة عليها فبل تًتكها أبد ا ٓتبلؼ بعض السنن، فإف السنة تركها أحيان ا.                           
                                                               ُ                         ا٠تصيصة الثالثة: أف الصحيح من قوٕب أىل العلم: أف السنن الرواتب ال ي شرع تركها ُب السفر، وإ٪تا 

ا، والدليل على ذلك: ما ثبت عند الًتمذي                                       ً              ً النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يفعلها أحيان ا ويًتكها أحيان  
قاؿ: حفظت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم  -رضي اهلل عنهما–وحسنو الصنعا٘ب ُب شرحو: أف ابن عمر 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜ٘ٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                          ُ                                                                  عشر ركعات ُب اٟتضر والسفر. في شرع فعلها وتركها، وإذا عرفنا قاعدة ُب الرخص اليت ُب السفر ا٨تل عندنا 
 على ثبلثة أنواع:اإلشكاؿ، فإف الرخص ُب السفر 

 النوع األوؿ: رخص األفضل فعلها، مثل: قصر الصبلة، واٞتمع عند اشتداد السفر.
 النوع الثا٘ب: األفضل تركها أال تفعلها، مثل: اٞتمع بُت الصبلتُت عند اإلقامة أربعة أياـ فأقل.

ُ                                                                 النوع الثالث: ر خص يستوي فيها األمراف، ٬توز لك الفعل و٬توز لك الًتؾ، رخص لك ُب تركها                
                           ً                                                                  فتؤجر إف تركتها إف كنت مداوم ا عليها قبل، وإف فعلتها فبل شك أف لك أجر، ولكن الذي ال يداـو عليها 

افر ُكتب لو أجر ما )إف العبد إذا مرض أو سُب اٟتضر ليس لو األجر؛ ألف حديث أيب موسى ُب البخاري: 
، الذي ال يصلي السنن الرواتب ُب حضره وتركها ُب السفر ىل يؤجر؟ ال يؤجر؛ ألنو يفعلو صحيًحا مقيًما(

يكتب لو ما كاف يفعلو، والدليل ما ذكرت قبل قليل، وما استدؿ بو من استحب ترؾ السنن الرواتب من 
كعيت الفجر والوتر ُب اٟتضر وال ُب السفر. فإف حديث عائشة: ٓب يكن النيب صلى اهلل عليو وسلم يًتؾ ر 

                                      ً  ىذا ٤تموؿ على ا١تداومة ومفهومو ليس معترب ا.
، وقد قاؿ بعض األئمة: إف الذي يًتؾ السنن  ا٠تصيصة الرابعة: أف السنن الرواتب تركها مذمـو

ً   ُ    الرواتب رجل سوء. بل قد قاؿ الشيخ تقي الدين: إف من يًتؾ السنن الرواتب دائم ا ت رد  شهادتو. للتأكيد                                                                        
ً                                على ىذه السنن الرواتب، يًتكها بالكلية ال يصليها أبد ا فذلك يدؿ على تأكيد ىذه السنن.                                                  

                                                             ُ                          ا٠تصيصة ا٠تامسة: أف السنن الرواتب دوف باقي السنن إال الوتر فإهنا ت قضي إذا فات وقتها ١تن كاف 
ت آخر ولو بعد العصر، وسنتكلم عن      ً                                                     معتاد ا ٢تا، ٔتعٌت أف من فاتتو سنة الظهر جاز لو أف يقضيها ُب وق

وقت النهي بعد قليل، والدليل على ذلك: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب حديث أـ سلمة: صلى بعد 
، ففاتتو فصبلىا بعد العصر، وقد كاف )حبسٍت وفود عن سنة الظهر(         ً                         العصر أربع ا، فسألتو عن ذلك؟ فقاؿ: 

ذا فعل سنة استمر عليها إٔب وفاتو، فقياـ الليل ُب حقو واجب النيب صلى اهلل عليو وسلم من عادتو أنو إ
وسائر السنن ُب حقو واجبة، فاستمر على ىذه األربع وكاف ُب آخر حياتو فإف الوفود ٓب تأت للنيب صلى اهلل 

ىو                                                                                     ً       عليو وسلم إال ُب آخر حياتو، فاستمر إٔب ىذه األربعة إٔب وفاتو خاص بو، فالصبلة بعد العصر أربع ا إ٪تا 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٜٙٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ُ                                                      من خصائص النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا ح صر عنها مرة فصبلىا مرة فتبقى ُب حقو واجبة، إذف ىذا يدؿ                                    
 على القضاء.
 ما تقضى الصلوات السنن؟. س:
        ُ                                                                                يقولوف: ت قضى ما ٓب ينتو اليـو فسنة الظهر القبلية ٬توز قضاؤىا بعد الظهر، وسنتو البعدية ٬توز  جػ:

اتتو سنة ا١تغرب ٬توز لو أف يقضيها بعد العشاء، وسنة الفجر ٬توز لو أف يقضيها قضاؤىا بعد العصر، ومن ف
بعد الفجر، و٬توز قضاؤىا قبل الظهر و٬توز قضاؤىا بعده وإف كاف بعض الفقهاء نصوا على أهنا قبل الظهر 

 .-إف شاء اهلل–وحده، الوتر يقضى إٔب الظهر، و٢تم ُب ذلك تفصيل سنذكره ُب باب الوتر 
ىن عشر؛ ثنتاف  -رضي اهلل عنهما–ة الثانية: ُب عددىا، السنن ا١تذكورة ُب حديث ابن عمر اٞته

قبل الظهر، وثنتاف بعده، وثنتاف بعد ا١تغرب، وثنتاف بعد العشاء، وثنتاف قبل الفجر، وىذا العدد ىو 
نن الرواتب اثٌت ا١تذىب، فإف ا١تذىب أف السنن الرواتب عشر، وقاؿ الشيخ تقي الدين ابن تيمية: بل الس

أف النيب صلى اهلل عليو وسلم  -رضي اهلل عنها–عشرة ركعة. وٛتل عليها اٟتديث الذي جاء عن أـ حبيبة 
، فقالوا: ٬تب أف يكوف عدد سنن (من صلى اثنيت عشرة ركعة ُب يـو وليلة، بٍت لو هبن بيت ُب اٞتنة)قاؿ: 

زيادة ركعتُت قبل  -رضي اهلل عنها–من حديث عائشة الرواتب اثنيت عشرة ركعة، وقد جاء ُب سنن أيب داود 
                 ً                                                                                 الظهر. فتكوف أربع ا قبل الظهر وثنتُت بعدىا، وثنتُت بعد ا١تغرب، وثنتُت بعد العشاء، وثنتُت قبل الفجر. ىذا 

)من صلى اثنيت عشرة ركعة ُب اليـو رأي الشيخ، وا١تذىب واٞتمهور يقولوف: بل ىي عشر. وأما حديث: 
، فإهنا تشمل السنن الرواتب وغَتىا، وىذا ىو األقرب: أف اليت  الفريضة بٍت لو بيت ُب اٞتنة( والليلة من غَت

                                                                        ُ                    كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٭تافظ عليها إ٪تا ىي عشر: السنن الرواتب، وأما أف ي صلى قبل الظهر أربع 
وليس من السنن الرواتب،                                               ُ                       فإهنا سنة ولكن ليست من السنن الرواتب، كما أنو ي صلى بعد الظهر أربع سنة

، (من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدىا حرمو اهلل على النار)والنيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
ً                                                                                 من السنن أيض ا وليست من السنن الرواتب: أربع قبل العصر، وعند الًتمذي بإسناد حسن أف النيب صلى اهلل             

، إذف األربع اليت قبل الظهر واألربع اليت بعد الظهر صلى قبل العصر أربًعا( امرأ)رحم اهلل عليو وسلم قاؿ: 
 الزيادة عن الثنتُت واألربع اليت قبل العصر ىي سنن مستقلة وليست من السنن الرواتب.
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ً                                             ىناؾ أيض ا سنن أخرى؛ منها قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم:  ، فكل بُت )بُت كل أذانُت صبلة(       
 ظهر وعصر ومغرب وعشاء وىذه ليست من السنن الرواتب.أذانُت صبلة فجر و 

ىذه اٞتملة نستطيع أف  :(َصلَّْيُت َمَع َرُسوِؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم رَْكَعتَػْيِن قَػْبَل الظُّْهرِ ) قولو:
ا             ً                                       ١تا قالت: أربع ا قبل الظهر. أف الرواتب منها ثنتُت، وأم -رضي اهلل عنها–٪تيز بينها وبُت حديث عائشة 

 الثنتاف األخرياف فإنو سنة لكن ليست من الرواتب.
ىذه ىي السنة الراتبة، والركعتاف األخرياف الباقية اليت قاؿ عنها النيب صلى  :(َورَْكَعتَػْيِن بَػْعَدَىا) قولو:

، فإف معناىا أهنا (من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدىا حرمو اهلل على النار)اهلل عليو وسلم: 
 سنة الركعتاف األخرياف.

   ُ                        است دؿ هبذه اٞتملة على مسائل: :(َورَْكَعتَػْيِن بَػْعَد اْلُجُمَعةِ ) قولو:
ا١تسألة األؤب: أنو ال سنة قبلية قبل اٞتمعة، وىذا صحيح فإنو ال سنة راتبة وإ٪تا توجد سنة ولكنها 

ا١تسجد قاـ يصلي حىت يدخل  كاف إذا أتى  -رضي اهلل عنو–غَت مقيدة بعدد، ولذلك ثبت أف أبا ىريرة 
ا٠تطيب. فالسنة ١تن أتى ا١تسجد يـو اٞتمعة أف يكثر من الصبلة من غَت عدد، لكن ال توجد سنة قبلية، 
الثنتُت أو األربع بناء على اختبلؼ بُت مشهور ا١تذىب واختيار الشيخ تقي الدين إ٪تا ىو ُب غَت اٞتمعة 

مطلق السنة، وقاؿ ابن رجب: بل ٕتب سنة قبلية. ودليلو على        ً                         استدالال  هبذا اٟتديث، فاٞتمعة إ٪تا ٬تب
أهنا قالت: كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم قبل أف ٮترج إٔب  -رضي اهلل عنها–ذلك ما جاء عن عائشة 

اٞتمعة يصلي ُب بيتو ركعتُت. واٟتقيقة أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف من عادتو أنو ال ٮترج من بيتو إال 
عتُت، وقد ثبت ُب ذلك حديثاف أو أكثر، وصح عن أربعة من الصحابة فعل ذلك، فالذي كاف صلى رك

 يفعلو النيب صلى اهلل عليو وسلم ليس ىي السنة الراتبة.
استفدنا منها فائدة ثانية وىي السنة البعدية يـو اٞتمعة،  )وركعتُت بعد اٞتمعة(ا١تسألة الثانية: قولو: 

                                                                ً                       وقد جاء عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو صلى ركعتُت، وجاء أنو صلى أربع ا. فجمع بعض أىل العلم 
بينهما: بأف الركعتُت إذا صلى ُب بيتو، واألربع إذا صلى ُب ا١تسجد؛ ألف الصبلة ُب البيت أعظم. وذىب 
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إٔب أف ىذا اٞتمع ضعيف، قاؿ: والصحيح أنو من  -رٛتو اهلل–م وىو الشيخ عبد العزيز بعض أىل العل
                       ً                             ً          ً                                   اختبلؼ التنوع فإنو أحيان ا يصلي ركعتُت بعد اٞتمعة وأحيان ا يصلي أربع ا. السنة الراتبة منها ركعتاف وأما 

        ً           تفعل أربع ا ىي مطلق  مطلق السنة مثل ما قلنا بعد الظهر أربع فهي أربع فيجوز أف تفعل ثنتُت و٬توز أف
                                                                                               ً         السنة، ولكن السنة الراتبة إ٪تا ىي ثنتاف ىذه ىي السنة الراتبة، واألربع الثنتُت الزائدة يفعلها أحيان ا ويًتكها 

      ً                                                                    أحيان ا فيكوف من اختبلؼ التنوع، واٟتقيقة كبلمو ُب ىذا أوجو بكثَت من القوؿ األوؿ.
 وىذه ىي السنن الرواتب وسبق ذكرىا. :(ْكَعتَػْيِن بَػْعَد اْلِعَشاءِ َورَْكَعتَػْيِن بَػْعَد اْلَمْغِرِب، َوَر ) قولو:
وىذا يدؿ على أف ىذه السنن  :(َوِفي َلْفِظ: فََأمَّا اْلَمْغِرُب َواْلِعَشاُء َواْلُجُمَعُة: َفِفي بَػْيِتوِ ) قولو:

سجد؛ ١تفهـو ىذا الثبلث با٠تصوص األفضل صبلهتا ُب البيت ٓتبلؼ سنة الظهر فإف األفضل صبلهتا ُب ا١ت
 اٟتديث.

ثَػْتِني َحْفَصُة: َأفَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم: َكاَف ) قولو: َوِفي َلْفٍظ: َأفَّ اْبَن ُعَمَر قَاَؿ: َحدَّ
 ىذه ىي السنة الراتبة للفجر. :(ُيَصلّْي َسْجَدتَػْيِن َخِفيَفتَػْيِن بَػْعَدَما َيْطُلُع اْلَفْجرُ 

القائل ىو ابن عمر أنو ال  :(ال َأْدُخُل َعَلى النَِّبيّْ صلى اهلل عليو وسلم ِفيَها وََكاَنْت َساَعةً ) قولو:
، وىاتاف الركعتاف ٫تا آكد السنن الرواتب سنة -رضي اهلل عنها–يدخل مع أف  البيت بيت أختو حفصة 

النيب صلى اهلل من أف  -رضي اهلل عنها–الفجر، والدليل على آكديتها ما سيأٌب بعد قليل ُب حديث عائشة 
، وسيأٌب اٟتديث عنها بعد قليل، وسنة الفجر ىذه )ركعتا الفجر خَت من الدنيا وما فيها(عليو وسلم قاؿ: 
 ُ              ي ستحب ٢تا أمور:

األمر األوؿ: أف تكوف خفيفتُت، ٔتعٌت أف ال يطيل ا١ترء ُب القراءة فيهما ٓتبلؼ السنن األخرى فإنو 
ة أو عدمها ْتسب حاجتو، وقد كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم يصلي ُب ا١ترء يفعل فيها ما يشاء من اإلطال

ْ   َ ق ل  ي ا}األؤب بػ  ُ   َ أ يػ ه ا ال ك اف ر وف   ُ   ِ  َ  ْ    َ َ  ٌ ق ل  ى و  الل و  أ ح د  }[، وُب الثانية بػ ٔالكافروف: { ] َ     َ  ُ      َ  ُ   ْ [، وىذا ٔاإلخبلص: { ]ُ 
يدؿ على أهنما كانتا خفيفتُت ُب القراءة، وطريقة النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب الصبلة أنو إذا خفف القراءة 
                                                                        ً                     خفف الركوع والسجود وإذا أطاؿ القراءة أطاؿ ُب الركوع والسجود، فإنو يسجد ٨تو ا من قيامو، و٨تن قلنا 
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          ً                                    ُ     ف ركوعو ٨تو ا من قيامو، فدؿ على أف ركعيت الفجر ال ي طاؿ على صفة الدٯتومة، فكا )كاف(           قاعدة: أف  
فيهما، وا١تعٌت ُب ذلك: أف ا١ترء إذا خرج من قياـ الليل فإنو يطيل ُب قياـ الليل ويطيل ُب الفجر فلكي 

 يتنشط لصبلة الفجر فإنو يصلي ركعيت الفجر خفيفتُت.
لى أف كل السنن الرواتب القبلية ىي األمر الثا٘ب: أال تكوف إال بعد دخوؿ الوقت، وىذا يدؿ ع

واليت تكوف قبل الظهر إ٪تا تكوف بعد دخوؿ الوقت؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب يكن يصلي ىاتُت 
الركعتُت إال بعد األذاف فدؿ على أف السنن القبلية تكوف بعد دخوؿ الوقت، وىذا ىو الدليل الذي استدؿ 

بة للجمعة؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف ٮتطب قبل الزواؿ، فما بو من قاؿ: ال توجد سنة قبلية رات
 يوجد قبلها وقت لكي يصلى فيو.

َلْم َيُكِن النَِّبيُّ صلى اهلل عليو وسلم على شيٍء مَن النَّواِفِل أشد َتعاُىَدًا مْنُو على رْكَعَتي ) قولو:
ركعتُت على صفة دائمة ُب حضره وسفره كما سيمر فالنيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يصلي ىاتُت ال: (الَفْجرِ 

ُب باب الوتر، وبعض الناس جرت عادتو على التأخر عن صبلة  -رضي اهلل عنها–معنا ُب حديث عائشة 
اٞتماعة ُب صبلة الفجر، فتفوتو ركعتا الفجر فيقـو بقضائها بعد الصبلة، وىذه يسموهنا وخاصة عند ا١تالكية 

الرغيبة؛ لفضلها وعظيم األجر فيها، فنقوؿ لصاحبنا ىذا: أنت فوت على نفسك بالرغيبة، يسموف الفجر ب
                                           ُ                                                الرغيبة وأجرىا؛ ألف قضاء السنة إ٪تا يكوف ١تن غ لب عليها مرة أو مرتُت، والنيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا 

لسنة القبلية ، يعٍت ىو وتره صفة الدٯتومة فمن فاتتو ا)فغُلب على وتره(تكلم عن الذي يفوتو صبلة الوتر: 
ا لو أف يقضيها، الذي يقضيها إ٪تا ىو من اعتاد عليها  ً                                                   من الفجر وٓب تكن عادتو صبلهتا فإنو ال ي شرع أبد         ُ                                  

ً                 بصفة دائمة، ولذلك إذا رأينا شخص ا يكاد ُب كل يـو  بعد صبلة الفجر يقـو  -ولؤلسف ىذا يوجد-                              
 ليس من عادتو التبكَت وصبلة الركعتُت.                                        ُ     ُ         ويصلي الركعتُت، نقوؿ لو: أخطأت وأسأت. وي نبو وي علم؛ ألنو

وال شك أف ىذه الدنيا ومهما  :وفي لْفٍظ ِلُمْسِلٍم: )رَْكَعتا الَفْجِر خيٌر مَن الدُّنيا وما فيها() قولو:
أوٌب ا١ترء فيها من الزىرة ومن النعيم فإف األجر الذي يتحصل لو من الصبلة يكوف أعظم بكثَت، وُب قوؿ اهلل 

أ ل ك  ر ز ق ا ٨ت  ن  نػ ر ز ق ك  و ال ع اق ب ة  ل لتػ ق و ى َ ْ و أ  }عز وجل:  ة  و اص ط رب   ع ل يػ ه ا ال  ن س  ل ك  ب الص بل  َ  م ر  أ ى   ْ     ِ   ُ َِ   َ  ْ َ   َ  ُُ  ْ  َ   ُ ْ َ   ً  ْ ِ   َ  َُ  ْ  َ َ    َ  ْ َ َ  ْ ِ  َ  ْ  َ   ِ َ     ِ   َ  َ ْ  َ  ْ [، ٕٖٔطو: { ]ُ 
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                         َِ                                                                     إٯتاء لذلك، فإف ا١ترء إذا أ ن س بالصبلة، واعتاد عليها، وجاىد نفسو ُب أوؿ أمره بالصبلة ُب وقتها وارتاض 
الصبلة لذة ال توافقها لذة، حىت لو قاؿ بعض أىل العلم: إف ُب الدنيا جنة من ُب السنن فإنو ٬تد ُب ىذه 

                                                                    ً                       ٓب يدخلها ٓب يدخل جنة اآلخرة. قيل وما ىي؟ قاؿ: قياـ الليل. وال ٭تافظ غالب ا على ركعيت الفجر إال من 
 حافظ على قياـ الليل.

زنبور كالنحل وغَته فقرصو وكاف بعض السلف إذا دخل ُب صبلتو نسي من ّتانبو حىت لرٔتا جاءه ال
 مرة ومرات فما ينفتل من صبلتو؛ ألنو قد قطع عبلئقو بالناء وأبقى عبلقتو باهلل عز وجل. 

                                                   ً                          وكاف ابن ا١تبارؾ يقوؿ: إذا قمت ُب صبلتك فرفعت يديك مكرب ا فإنك إذا كربت رفعت اٟتجاب 
                             ً  ي الدنيا واآلخرة ترى ُب ذلك شيئ ا بينك وبُت اهلل. فادعو وناجو وبث شكواؾ واسألو رجاءؾ واسألو من خَت 

     ً  عجيب ا.
يقوؿ إبراىيم بن أدىم: إننا ُب ىذه العبادة ُب لذة لو علم عنها أبناء ا١تلوؾ ٞتالدونا عليها 
بالسيوؼ. نعم حق ولكن ىذه اللذة ال تكوف من أوؿ صبلة تصليها، بل ال بد من ٣تاىدة ودربة ورياضة 

 -                  ً      ً يبدأ ٬تاىد نفسو شيئ ا فشيئ ا–جاىدت نفسي ُب قياـ الليل عشرين سنة حىت لقد قاؿ عبد اهلل بن ا١تبارؾ: 
، يعٍت سنة )ركعتا الفجر(فالتذذت هبا عشرين سنة. ولذلك قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب ىذا اٟتديث: 

 ، ىذا الوقت ُب الغالب وقت دعو والتبكَت)ركعتا الفجر خَت من الدنيا وما فيها(الفجر وليس الصبلة، 
                                             ً                                                   لصبلة الفجر وىو الفريضة واإلتياف بنافلة لست ملزم ا هبا يكوف هبذه ا٢تيئة، ىذا يدؿ على أف ا١ترء ُب الغالب 

 ال ٭تافظ عليها إال وقد حافظ عليها وعلى غَتىا من السنن.
أسأؿ اهلل العظيم رب العرش الكرٙب أف ٯتن علينا بالعلم النافع والعمل الصاّب، وأف يوفقنا ١تا فيو 

 خَتي الدنيا واآلخرة، وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
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 ٜالشريط: 
  *** المتن ***

 .باُب اأَلذافِ 
 : *** الشرح ***

 مفردات:ال
بذكر باب األذاف، واألذاف ىو: عبلمة من عبلمة  -رٛتو اهلل–شرع ا١تصنف  :(باُب اأَلذافِ ) قولو:

                       ُ                                                                 أىل اإلسبلـ، ولذا فإنو ٓب ي شرع عند أمة من األمم قبلنا، وُب حديث عبد اهلل بن زيد ا١تعروؼ بياف أف 
النصارى كانوا يؤذوف بوقت صبلهتم بضرب الناقوس، وكذا كاف عند اليهود بعض الشعائر، وخص اهلل عز 

باألذاف، ١تا ُب ىذه الكلمات العظيمات من معا٘ب جليلة، وأمور كبَتة، ولو ٓب يكن فيها إال  وجل ىذه األمة
افتتاحها بالتكبَت ىذه الكلمة العظيمة اليت تدؿ على أف اهلل عز وجل ىو األكرب فما من شيء أكرب منو 

الشهادتُت، فالصبلة ىم                                    ُ                                    سبحانو وتعأب، وفيها الشهادتاف، وقد أ مر ا١تسلموف أف يفتتحوا أمورىم كلها ب
مأموروف بافتتاحها بالشهادة، وا٠تطبة مأموروف بافتتاحها بالشهادة، ولذا ُب حديث ابن مسعود أف النيب 

)وأشهد أف ال إلو إال اهلل وأشهد أف ٤تمًدا عبده صلى اهلل عليو وسلم كاف إذا خطب ٛتد اهلل وقاؿ: 
                 ً      ً                            ا؛ ألف فيو إيذاءن ا وإعبلم ا فهو إعبلـ بدخوؿ وقت الصبلة.                                  ً ، وىكذا سائر األمور، وٝتي األذاف أذان  ورسولو(

 *** المتن ***
 قَاَؿ: أُِمَر ِبالٌؿ َأْف َيْشَفَع اأَلَذاَف، َويُوِتَر اإِلقَاَمَة.  -رضي اهلل عنو-َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  - ٔٚ

 : *** الشرح ***
 مفردات الحديث:

 :(قَاَؿ: أُِمَر ِبالٌؿ َأْف َيْشَفَع اأَلَذاَف، َويُوِتَر اإِلقَاَمةَ  -اهلل عنورضي -َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ) قولو:
 ىذا اٟتديث من أىم أحاديث الباب إذ كثَت من صيغ األذاف وألفاظو مبنية على ىذا اٟتديث.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٕٓ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                         ُ                                         األصل أف الصحايب إذا قاؿ: أ مرنا. أو ٨تو ىذه الصيغ فإف اآلمر فيها يكوف :(أُِمَر ِبالؿٌ ) قولو:
ِ         ُ               رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، ولذا فإف ٚتيع األصوليُت على أف قوؿ الصحايب: أ م رنا، أو أ مر فبلف، أف لو   ُ                                                                  

                                            ً  حكم ا١ترفوع أي أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم فبلن ا.
ُ َ      ً                            ا١تراد بشفع األذاف ىو جعل ٚت  لو شفع ا أي مثٌت، ويقابل الشفع اإليتا :(َأْف َيْشَفَع اأَلَذافَ ) قولو: ر                         

 .)إف اهلل وتر ٭تب الوتر(وىو الواحد 
أي ٬تعلها ٚتلة ٚتلة وسيمر معنا بعد قليل أف من الفقهاء وىم اٟتنفية  :(َويُوِتَر اإِلقَاَمةَ ) قولو:

                                                                                     ً        يروف أف معٌت يوتر اإلقامة أي يوتر صوتو ُب اإلقامة ٔتعٌت أنو ٬تعلها كهيئة اٟتدر فيجعل صوتو حاد ا وسيأٌب 
 نفية واالعًتاض عليو ُب ٤تلو.اٟتديث عن توجيو اٟت

 فقو الحديث:
                                                                         ً         ا١تسألة األؤب: فيو دليل على أف األذاف واجب؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم أمر ببلال  باألذاف، 
فدؿ على أف األذاف واجب، وبناء على ذلك فإف أىل العلم يقولوف: إف أىل البلد إذا تركوا األذاف فإهنم 

     ّ   أال يصب ح  -رضي اهلل عنو–                                           ً  ا صح عن النيب صلى اهلل عليو وسلم فإنو أمر خالد ا يقاتلوف على تركو. وىذا م
    ً                                                                                       أقوام ا حىت ينتظر فيسمع األذاف فيهم فإف ٝتعو تركهم وإف ٓب يسمع األذاف فيهم قاتلهم. ٦تا يدؿ على أف 

 األذاف شعار للمؤمنُت فهو واجب وفرضيتو على الكفاية إذا قاـ بو البعض سقط عن الباقُت.
ِ                          ً             ١تسألة الثانية: استدؿ بعض أىل العلم بقوؿ أنس: أ م ر ببلؿ. أف ىذا األمر ليس عام ا ُب األلفاظ، ا  ُ                                             

األمر الذي صدر من النيب صلى اهلل عليو وسلم لببلؿ أمراف: أمر باألذاف، وأمر باأللفاظ، أمر األذاف قلنا: 
                  ً                   ؿ فإف ىذا ليس واجب ا على اٞتميع، بدليل                                                 ُ        إنو على الوجوب ببل إشكاؿ، وأما األمر باأللفاظ اليت ع لم هبا ببل

                      ً                          ُ                                               أنو علم أبا ٤تذورة أذان ا آخر غَت أذاف ببلؿ، فقولو: أ مر ببلؿ. إذف ىذا خاص بببلؿ، ىذه الصيغة وأما أبو 
                        ً                                                                     ٤تذورة فإنو كاف يؤذف أذان ا آخر سنذكره بعد قليل، إذف األمر الذي وجهو النيب صلى اهلل عليو وسلم لببلؿ 

ذاف وىو ٞتميع ا١تسلمُت، وأمر بصيغة األذاف اليت علمها ببلؿ فإهنا تكوف خاصة بببلؿ دوف أمرأف: أمر باأل
من عداه، وبذلك نعلم أف من قاؿ من الفقهاء: إف األذاف لو صيغة واحدة ال تتغَت أف ُب ذلك نظر 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٕٓ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

     ُ        : ال، أ مر ببلؿ       ً                     ُ                                            استدالال  هبذا اٟتديث؛ ألنو قاؿ: أ مر ببلؿ. فقاؿ: ٬تب أال ٩ترج عن ىذه الصيغة. نقوؿ
                         ُ           ُ                                                         باألذاف وأما الصيغة فإنو ع لم إياىا وع لم غَته غَت ىذه الصيغة كما سيأٌب، فيجوز األذاف بأكثر من صيغة 

 وليس بصيغة واحدة كما سيأٌب.
ل األذاف شفع ا، وٚتل األذاف كلها متفق على الشفع  :(َأْف َيْشَفَع اأَلَذافَ ) قولو: ُ           ً                                  أي أف ٬تعل ٚت            

 :-األذاف متفق على صيغو، وا٠تبلؼ ُب اإلقامة ُب الصيغ أكثر دوف األلفاظ-فيها ما عدا أمراف 
ُ                                            األمر األوؿ: ُب معٌت شفع التكبَتات األ وؿ ُب األذاف، أوؿ األذاف: اهلل أكرب اهلل أكرب وختمو                                 

التكبَت ُب أوؿ األذاف، من أىل من يرى أف شفعو بأف تقوؿ: اهلل أكرب مرتُت فقط، فتقوؿ:  بالتكبَت، فشفع
اهلل أكرب اهلل أكرب، أشهد أف ال إلو إال اهلل. وىذا مذىب مالك وكاف يرى أف أىل ا١تدينة يؤذوف بو وقد 

 ُب أوؿ األذاف معناه شفع توارثوه إٔب النيب صلى اهلل عليو وسلم، ومن أىل العلم من يقوؿ: إف شفع التكبَت
الثنتُت. فيكوف شفع الثنتُت أربع؛ ألف إيتارىا ُب اإلقامة ثنتُت فيكوف شفعها ُب األذاف ّتعلها ثنتُت، وىذا 

 القوؿ ذىب لو اٞتمهور بأنو يكوف ُب التكبَت أربع تكبَتات.
ُت صحيحة، وقد إذف ىذا األمر األوؿ ُب قضية شفع األذاف وردت صيغتاف وقلنا: إف كبل الصيغت

ورد حديثاف عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب األذاف: أحد٫تا أنو أمر بتكبَتتُت قبل الشهادتُت، وُب الثا٘ب: 
ُ                                                                                  أنو ك رب أربع تكبَتات قبل الشهادتُت وكلها صحيحة، و١تا نذكر كامل الصيغ نبُت ما ىو األقرب فيها.      

على أف الًتجيع ُب األذاف غَت مشروع؛ ألف األمر الثا٘ب: استدؿ بعض أىل العلم هبذه اللفظة 
الشفع متحقق بدوف ترجيع، ومعٌت الًتجيع: أف تكرر الشهادتُت لكن بصوت منخفض، أشهد أف ال إلو إال 
اهلل ٍب تكررىا بصوت منخفض ال يسمعو إال القريب منك فتقوؿ: أشهد أف ال إلو إال اهلل. ونقوؿ: إف شفع 

، ىذا ما -رضي اهلل عنو–الًتجيع ورد فيو حديث آخر ُب قصة أيب ٤تذورة األذاف ٖتقق بدوف ترجيع ولكن 
 يتعلق بشفع األذاف. 

                                                      ً                                           أما إيتار اإلقامة، فمعٌت إيتار اإلقامة قلنا: أف ٬تعلها وتر ا. يعٍت واحدة، وقاؿ اٟتنفية: إف ا١تراد بإيتار 
صوتك ُب اإلقامة كما ترفعو ُب األذاف، اإلقامة إيتار الصوت بأف يكوف ٔتثابة اٟتدر من غَت رفع لو. ال ترفع 

ودليلهم على ذلك: أنو جاء ُب بعض األحاديث عن النيب صلى اهلل عليو وسلم وأسانيدىا جيدة أنو كاف 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٗٓ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                           ً                                                                   يأمر بشفع اإلقامة، يشفعها شفع ا، فأرادوا أف ٬تمعوا بُت اٟتديثُت بأف الشفع ىو األصل واإليتار ٔتعٌت إيتار 
                                                ُ                  شفع نعم ثابت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ولكن الذي أ مر بو ببلؿ اإليتار الصوت. ولكن نقوؿ: إف ال

 ٔتعٌت جعلو مرة واحدة بدليل: أنو جعل اإليتار ُب مقابل شفع األذاف، فتشفع مرتُت وتوتر مرة. 
ل  -رٛتهم اهلل–وقد اختلف العلماء  ل من اإلقامة، خبلف ا للحنفية، فاٟتنفية يقولوف: كل ٚت  ُ   ُب ٚت                                ً                 ُ   

ً                                    قامة ت شفع: أشهد أف ال إلو إال اهلل مرتُت، أشهد أف ٤تمد ا رسوؿ اهلل مرتُت، حي على الصبلة مرتُت  اإل                                           ُ     
كاألذاف ال فرؽ إال بزيادة: قد قامت الصبلة. اٞتمهور يروف أف اإليتار ىنا ٔتعٌت جعلها واحدة، ولكنهم 

كيفية إيتارىا قوؿ ا١تؤذف إذا أراد أف   اختلفوا ُب بعض اٞتمل كيف يكوف إيتارىا، فمن اٞتمل اليت اختلفوا ُب
                               ُ                                                             يقيم الصبلة: قد قامت الصبلة. فهل ت قاؿ ىذه اٞتملة مرة واحدة أـ تقاؿ مرتُت؟ فمن أىل العلم من قاؿ: 
إهنا تقاؿ مرة واحدة؛ ألنو قاؿ: فتوتر اإلقامة ومن كلمة: قد قامت الصبلة. وقاؿ اٞتمهور وىو مذىب 

امت الصبلة مرتُت. ودليلهم على ذلك: أنو ثبت ُب الصحيح ُب بعض الشافعي وأٛتد: بل تقاؿ: قد ق
، فيوتر اإلقامة أي األذاف )ويوتر اإلقامة إال اإلقامة(ألفاظ حديث أنس من طريق أيوب وطريق غَته أنو قاؿ: 

ل اإلقامة ُ         باإلقامة، إال اإلقامة أي قوؿ: قد قامت الصبلة. فإنو ٬تعلها ثنتُت، وبناء على ذلك فإف ٚت  عند                                                                               
اٟتنفية أكثر فتكوف سبعة عشر ٚتلة؛ ألهنم ٬تعلوف اإلقامة مثل األذاف، فاألذاف ٜتسة عشر ٚتلة، فإذا زدت 
قد قامت الصبلة فتكوف ٚتل اإلقامة سبع عشرة ٚتلة، وعند اٞتمهور الشافعي وأٛتد: فإف ٚتل اإلقامة 

ً                      تكوف إحدى عشرة ٚتلة اليت نسمعها دائم ا ُب اإلقامة، وعند مالك الذي يرى أف اإلقامة وىو قولو: قد                                   
                                              ً   قامت الصبلة. تقاؿ مرة واحد فتكوف ٚتل اإلقامة عشر ا. 

أف كل ىذه الصيغ ُب األذاف اليت ذكرناىا وُب اإلقامة الثبلثة اليت ذكرناىا   والصحيح في ذلك:
كلها واردة عن النيب صلى اهلل عليو وسلم، وإ٪تا النزاع ُب األفضل، وال ٬توز ألحد أف ينكر على أحد إذا 

أذف ُب                                                                              ً أذف بأحد ىذه الصيغ، فبل نقوؿ: إف أذانك غَت صحيح، وال إف إقامتك غَت صحيحة، فإف ببلال  
ا١تدينة وأبا ٤تذورة أذف ُب مكة وانتشر عن أذاهنما األذاف ُب األمصار وما زاؿ أىل العلم ال ينكروف، إال ُب 

 بعض البقاع ١تا زاد التعصب ا١تذىيب أصبحوا ينكروف وال يصححوف الصلوات وىذا غَت جائز.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٕ٘ٓ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

     ً            ستدالال  هبذا اٟتديث:                      ُ                                       ا١تسألة الثالثة: ٦تا است فيد من ىذا اٟتديث استحب بعض أىل العلم ا
ُ                                                           الوقوؼ على رؤوس اٞت مل، أف يقف ا١ترء على رؤوس اٞتمل، ولذا جاء عن إبراىيم النخعي  أنو  -رٛتو اهلل–                 

٬تزموف األذاف. يعٍت يقفوف عليو على سبيل  -رٯتا يعٍت صحابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم–قاؿ: كانوا 
، و٭تتمل أهنم ٬تزموف أي أهنم ال ٯتد ً                                                ونو مد ا زائد ا وإ٪تا ا١تد الطبيعي ا١تعتاد، وال يكوف اٞتـز إال عند اٞتـز       ً      

الوقف، ولذلك استحبوا ُب األذاف أف تقوؿ: أشهد أف ال إلو إال اهلل. وتقف عندىا، ٍب بعدىا تقوؿ: أشهد 
معناىا                                            ً                                       أف ال إلو إال اهلل. مرة أخرى، فما ٕتمع اٞتملتُت مع ا؛ ليتحقق معٌت الشفع، إذ لو فصلت اٞتملتُت

 .-رضواف اهلل عليهم–أنك كررهتا مرتُت ُب نفسُت ولذلك يتحقق وىو الوارد عن الصحابة 
ا١تسألة الرابعة: استدؿ بعض الفقهاء وىو النووي على أف األفضل للمؤذف إذا أراد أف يؤذف أف 

: لكي يسبق عليو أنو ٬تمع التكبَتتُت بنفس واحد، فيقوؿ: اهلل أكرب اهلل أكرب. ُب التكبَت فقط وا١تعٌت قاؿ
النزاع ُب –شفع أو أنو أوتر ُب اإلقامة. ىذا رأي النووي، ومن أىل العلم من يرى أنو رٔتا كاف األفضل 

الوقوؼ على رأس كل ٚتلة فتقوؿ: اهلل أكرب. وتقف ٍب الثانية: اهلل  -األفضل ليس النزاع ُب الصحيح وا٠تطأ
م النخعي أهنم كانوا ٬تزموف األذاف ويقفوف على رأس كل أكرب. وتقف، واستدؿ ٔتا سبق نقلو عن إبراىي

ً                           ٚتلة، والرأس الثا٘ب ىذا كاف يراه أيض ا الشيخ عبد العزيز بن باز  ً           ، وا١تسألة سهلة جد ا والدليل -رٛتو اهلل–                                                  
 فيها إ٪تا ىو دليل مفهـو وليس نصي ُب ا١تسألة.

 *** المتن ***
عن أبي ُجحيفَة، وىب بن عبد اهلل السُّوائي رضي اهلل عنو، قاؿ: أتيُت النبيَّ  صلى اهلل  - ٕٚ

ـِ  قاؿ: فخرَج بالٌؿ بَوضوٍء، فمن نَاِضٍح ونائٍل. قاؿ: فخرَج  -عليو وسلم وىو في قُػبٍَّة لو حمراَء من َأَد
اِض ساقيو، قاؿ: فتوضَّأ، وأذََّف بالٌؿ. النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم عليو ُحلٌَّة حمراُء، كأني أنظُر إلى بي

حيَّ على الصالِة، حّي على الفالِح، ثم  -يميًنا وشماالً -قاؿ: فجعلُت أتتبُع فَاُه ىُهَنا وَىُهَنا، يقوُؿ 
ـَ فصلَّى الظهَر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين. ثم لم يزْؿ يصلّْي ركعتين حتى  رُِكَزت لو َعنَػَزٌة، فتقدَّ

 .مدينةِ رجَع إلى ال
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 : *** الشرح ***
 مفردات الحديث:

ـِ ) قولو: كاف النيب صلى اهلل   :(أتيُت النبيَّ  صلى اهلل عليو وسلم وىو في قُػبٍَّة لو حمراَء من َأَد
، فكاف قد ض ربت لو ق بلة ٔتعٌت أهنا مثل ا٠تيمة الصغَتة، ُب الغالب أف الق بة  ُ         ُ                                            ُ    عليو وسلم ُب سفر، وكاف نازال            ً                          

لُت بالكثَت، ٛتراء أي لوهنا يغلب عليو اٟتمرة، ومن أدـ أي من جلد، وُب ىذا دليل على        ً      تسع رجبل  أو رج
                                ُ                                                    أف اإلنساف ال يتعبد اهلل عز وجل بأف ي ضحي للشمس، فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم حينما رأى أبا 

اف ال يتعبد ، فاإلنس)إف اهلل عز وجل غٍت عن ىذا الفعل(            ً                            إسرائيل ضاحي ا للشمس أمره أف يستظل وقاؿ: 
اهلل عز وجل بتعذيب نفسو، ولذلك بعض أىل اجملاىدات الذين يتعبدوف اهلل عز وجل بشدائد األمور غَت 

 ا١تشروعة ال شك أف ىذا ليس من الدين وال يؤجر عليو العبد.
َ                                                وىذا الو ضوء ىو الذي استخدمو النيب صلى اهلل عليو وسلم، و٨تن  :(فخرَج بالٌؿ بَوضوءٍ ) قولو:        

َ          ُ                                                                 قلنا قبل: إف الو ضوء إذا ف تح ٔتعٌت ا١تاء، وإذا ضم ٔتعٌت الفعل، بالفتح ٔتعٌت االسم وبالضم ٔتعٌت الفعل.                 
 أخذوا ىذا ا١تاء -رضواف اهلل عليهم–فالصحابة  :(فخرَج بالٌؿ بَوضوٍء، فمن نَاِضٍح ونائلٍ ) قولو:

فكاف األوؿ منهم ناضح والثا٘ب منهم نائل، ٔتعٌت أنو يأخذ من فضل وضوء النيب صلى اهلل عليو وسلم 
فينضح بو وجهو وصدره ومبلبسو وما واجهو والنائل ىو الذي ٓب يبق لو إال شيء يسَت رٔتا ناؿ منو بلل ُب 

 ف:                   ً                                          يديو فقط أو ناؿ بلبل  من نضح غَته لو، وُب ىذه اٞتملة مسألتاف مهمتا
ُ                                               ا١تسألة األؤب: أف سؤر اآلدمي الذي ىو باقي ط هوره وباقي شربو ىو طاىر، وىذه تكلمنا عنها قبل                                         

 وىو بُت.
ا١تسألة الثانية: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم مبارؾ ُب أعضائو ولذا فإنو ٬توز التربؾ بذاتو صلى اهلل 

اف الصحابة يتباركوف بو عليو الصبلة والسبلـ، عليو وسلم و٬توز التربؾ بفضلو من وضوء ولباس وغَته، وقد ك
فإنو ١تا حلق شعره ُب اٟتج اقتسم ا١تسلموف شعره لربكتو صلى اهلل عليو وسلم، ومرة خرج النيب صلى اهلل عليو 
ُ                                           ً                               وسلم وعليو ثوب ح لة فقاؿ رجل: أىدنيها يا رسوؿ اهلل. فمكث قليبل  ٍب ذىب إٔب داره ٍب طواىا وأعطاىا                 
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                                 ً                                             ذلك؟ قاؿ: إ٪تا أردت أف أجعلها كفن ا. لربكتو صلى اهلل عليو وسلم واٟتديث ُب البخاري، لو، فقيل لو ُب
                 ُ                                                                          وُب قصو عبد اهلل بن أ يب ١تا توُب ابن سلوؿ قاؿ ابنو للنيب صلى اهلل عليو وسلم صل عليو، فأتاه النيب صلى 

نيب صلى اهلل عليو وسلم عن                              ً               ُ                   اهلل عليو وسلم، وما كاف ذلك نافع ا ذلك ا١تنافق فأ خرج من قربه وكشف ال
وجهو وأعطاىم قميصو فكفنوه بو وما نفع ذلك ا١تنافق، فا١تقصود من ىذا كلو: أف النيب صلى اهلل عليو 
وسلم مبارؾ ُب أعضائو ال شك، وقد كاف الصحابة يتباركوف بو، فكاف يد يده ُب ا١تاء فيفور من بُت يديو 

      ً                                               هم ٚتيع ا، ويغرس بيده الغرس فيحيا ٚتيعو ال يهلك منو شيء،           ً                            فيكفيهم ٚتيع ا، ويكيل بيديو الطعاـ فيكفي
أو  -رضي اهلل عنها–ولذا كاف التربؾ بآثاره صلى اهلل عليو وسلم مشروع، حىت بعد وفاتو فإف أـ سلمة 

             ً                                                                            غَتىا أخذت شيئ ا من عرؽ النيب صلى اهلل عليو وسلم فجعلتو ُب طيب فما زاؿ ذلك الطيب لو رائحة ذكية 
وثبت عن كثَت من السلف ومنهم اإلماـ أٛتد، فإف اإلماـ أٛتد ١تا حضرتو الوفاة قاؿ: إذا أنا  بعد وفاتو،

مت فاجعلوا ىذه الشعرة ُب عيٍت فإنو صح عندي أهنا من شعر النيب صلى اهلل عليو وسلم. وىذا أمر متفق 
عليو الصبلة، لكن ١تاذا؟ ألنو                                                              ُ      عليو بُت أىل السنة أف النيب صلى اهلل عليو وسلم مبارؾ ُب أعضائو وي تربؾ بو

                                    ُ                              ً                      ً      نيب فمن وافقو ُب ىذا الوصف نقوؿ: نعم ي تربؾ بو. وأما غَته من الناس كائن ا من كاف ولو كاف صحابي ا كأيب 
ً                  فبل ٬توز التربؾ هبم أبد ا، ٓب يثبت أف أحد ا من الصحابة تربؾ  -رضي اهلل عنهم–بكر وعمر وعثماف وعلي                 ً                   

لم، ولذلك من اٞتهل الذي يقيس النيب صلى اهلل عليو وسلم بغَته من الناس بغَت النيب صلى اهلل عليو وس
       ً                                                                                    فَتى رجبل  من األحياء فيتربؾ بو ويره أنو مبارؾ وىذا ال ٬توز، ليس أحد مبارؾ إال ىو صلى اهلل عليو وسلم 

ض، القياس واألنبياء فقط غَت األنبياء أعطٍت وجو الشبو؟ تقيس رسوؿ مرسل إليو؟ ففرؽ بُت السماء واألر 
، ولذلك ا٠تطأ  ً                                                                      ً             دائم ا يكوف إما مشابو أو أولوي أو فيو معٌت مشًتؾ، وىذا ال يوجد ا١تعٌت ا١تشًتؾ أصبل     
                                                               ً                           األوؿ من تربؾ بغَت النيب صلى اهلل عليو وسلم فإنو ال ٬توز بإٚتاع السلف ٚتيع ا وأىل العلم ا١تتقدمُت كلهم 

 ا١تسلمُت. إال ١تا جاءت ىذه البدع واحملدثات اليت دخلت على
األمر الثا٘ب: إذا أراد أحد أف يتربؾ بشيء من آثار النيب صلى اهلل عليو وسلم فليقل كما قاؿ 
األئمة: صح عندي فيها النقل. وٓب يثبت اآلف ُب زماننا ىذا بل قبلو بقروف كثَتة شيء أنو من آثار النيب 

                          ً         مصر ُب القرف ا١تاضي ألف كتاب ا ُب آثار صلى اهلل عليو وسلم، والشيخ أٛتد تيمور باشا أحد ا١تؤرخُت ُب 
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النيب صلى اهلل عليو وسلم ا١توجودة قبل مائة سنة وأثبت أنو ال يصح شيء منها، فبل يصح شيء اآلف ال 
دة وال القضيب ا١توجودة ُب تركيا وال الرجل ا١توجودة ُب الشاـ فبل يوجد شيء من آثاره، أما  ُ                                                                                 الشعرة وال الرب              

ره ىذا أمر من األشياء اجملاورة فالنيب صلى اهلل عليو وسلم داخل األرض مدفوف، وىذا قربه فهذا ليس من آثا
؛ ألف ىذه الطاولة ٕ٘وضعو الناس، إذ لو قلت كل شيء جاور ما جاور إذف للـز ذلك أ٘ب أتربؾ هبذه الطاولة

سلة إٔب أف نصل متصلة هبذه الفرشة، وىذه الفرشة متصلة بالشارع والشارع متصل بالرب ٍب ٪تشي سلسلة سل
ُ        للنيب صلى اهلل عليو وسلم، وىذا غَت صحيح، إذف الذي ي تربؾ بو ذاتو صلى اهلل عليو وسلم إف و جد شيء                                  ُ                                               
وال يوجد شيء، أو ما باشر جسمو الشريف صلى اهلل عليو وسلم وال يوجد منو شيء البتة اآلف بل من قروف 

َت صحيح فيأٌب البوف الواسع والفرؽ البُت بُت ىذين                             ً                   طواؿ كثَتة، ولذلك اٞتاىل أحيان ا قد يقيس على أمر غ
َ                                       األمرين، ولذلك الصحابة كانوا بُت ناضح ونائل؛ ألف ىذا الو ضوء الذي ىو فضل وضوء النيب صلى اهلل عليو                                                      
وسلم فيو بركة ألنو بعد أطرافو عليو أفضل الصبلة وأًب التسليم، نسأؿ اهلل عز وجل أف ٬تمعنا بو ُب جنات 

 ُ                                             ي علي درجاتنا لنقارب منزلتو عليو الصبلة والسبلـ. النعيم وأف
  ُ                         اٟت لة قاؿ بعض علماء اللغة؛   :(قاؿ: فخرَج النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم عليو ُحلٌَّة حمراءُ ) قولو:

                    ُ                                                                      كأيب عبيد وغَته: إف اٟت لة ال تسمى حلة إال إذا كانت من قطعتُت وىي اإلزار والرداء. فدؿ على أف النيب 
ً                ً        و وسلم كاف خارج ا بإزار ورداء مع ا ثوبُت.صلى اهلل علي                

ليس ا١تراد باٟتمراء ىنا األٛتر ا١تصمت، يعٍت أٛتر كامل؛ ألنو قد صح عن  :(ُحلٌَّة حمراءُ ) قولو:
النيب صلى اهلل عليو وسلم عند أيب داود وغَته أنو عليو الصبلة والسبلـ هنى عن لبس األٛتر. ولذلك فإف 

ُ                      ي كره للرجل لبسو كراىة  -كلو أٛتر ٓب ٮتالطو شيء–أف األٛتر ا١تصمت  األصح من قوٕب أىل العلم:
، يكره كراىة شديد لبس )إنو حلة الشيطاف(شديدة؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم صح عنو أنو قاؿ: 

ى األٛتر ا١تصمت، وأما األٛتر ا١تقلم أو ا١تخطط كاٟتلة اليت لبسها النيب صلى اهلل عليو وسلم فإهنا تدؿ عل

 

 
 ا١تفرغ: الطاولة اليت أماـ الشيخ. ٕ٘
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                                                      ُ                                  اٞتواز بأف ٮتالط اٟتمرة غَتىا كبياض كحاؿ بعض العمائم اليت ت لبس اآلف واألمشغة أو بعض الثياب تكوف 
 مقلمة ْتمرة مع غَتىا فهذه مقاربة ١تا لبسو النيب صلى اهلل عليو وسلم فهي ا١تخططة.

عليو الصبلة والسبلـ، وا١تراد بالبياض أي أنو ينظر ىذه  :(كأني أنظُر إلى بياِض ساقيو) قولو:
                                          ً  ُ                                           عبلمة عند أىل العلم البياض ا١تكاف الذي أحيان ا ي سًت، فلذلك بياض اليدين وبياض القدمُت يكوف ُب 
ا١تكاف الذي تغطيو الثياب فإذا كشفتها رأيت الفرؽ بُت ا١تكاف الذي يأتيو الشمس وا١تكاف الذي ال يأتيو، 

عٌت، وُب ىذه اٞتملة دليل على أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف إزاره إٔب نصف ساقيو وقد صح ىذا ىو ا١ت
 عنو صلى اهلل عليو وسلم أنو كاف يلبس اإلزار إٔب نصف ساقيو عليو الصبلة والسبلـ.

 -ا وشماالً يمينً -قاؿ: فتوضَّأ، وأذََّف بالٌؿ. قاؿ: فجعلُت أتتبُع فَاُه ىُهَنا وَىُهَنا، يقوُؿ ) قولو:
 أي يتتبع ُب ببلؿ، وىذه اٞتملة تدؿ على مسائل: :(حيَّ على الصالِة، حّي على الفالحِ 

                 ُ                         ً                                            ا١تسألة األؤب: أنو ي ستحب للمؤذف أف يكوف ثابت ا ُب مكاف واحد، وعرفنا ىذا من اٞتملة ألنو قاؿ: 
  ً                             بت ا ُب مكانو وٓب يكن يتحرؾ ىذا ُب                  ً      ً                           ً       أنو إ٪تا يلتفت ٯتين ا ومشاال  ُب اٟتيعلة ٦تا يدؿ على أف ببلال  كاف ثا

                            ً                                                            ً       األذاف، وأما ُب اإلقامة فإف ببلال  كاف ينتظر النيب صلى اهلل عليو وسلم عند باب ا١تسجد فإذا رآه مقببل  أقاـ، 
 فكاف يقيم عند باب ا١تسجد.

ً               ا١تسألة الثانية: أف من أىل العلم من استحب أف يكوف ا١تؤذف حاؿ األذاف متجه ا إٔب القبلة من                                                                      
باب االستحباب ال من باب الوجوب، وأال يلتفت عنها إال ُب اٟتيعلتُت وىي: حي على الصبلة، حي على 

 الفبلح. وىذا االلتفات ُب اٟتيعلتُت فيو مسألتاف مهمتاف:
                                                               ً    ىل االلتفات يكوف بالرأس أـ يكوف بالرأس والصدر أـ يكوف بالقدمُت مع ا؟. :ٔس
ً                       تفات بالرأس فإنو يبقى صدره متجه ا إٔب القبلة. ومن قاؿ: ىذه ثبلث صور: فمن قاؿ: إف االل جػ:                               

إنو بالصدر مع الوجو فإنو يلتفت بوجهو وصدره وتبقى قدماه متجهتاف إٔب القبلة. ومن قاؿ: إنو يلتفت 
                                                                                   ً           بكليتو فإنو يلتفت بقدميو وجسده. وىي ثبلثة أقواؿ ألىل العلم ١تن قاؿ ٔتشروعية االلتفات خبلف ا للحنفية، 

: إ٪تا ىو ثبات القدمُت دوف الصدر والوجو؛ ألنو جاء ُب بعض األحاديث: وٓب -واهلل أعلم–ب فيها واألقر 
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٭ترؾ قدميو. فيكوف االلتفات بالوجو إف شاء أو بوجهو مع صدره، ال فرؽ وال أفضلية وإف كاف من أىل 
 العلم من خصو بالوجو.

بػ حي على الفبلح أـ أف كل ىل االلتفات ٯتنة خاص بػ حي على الصبلة، ويسرة خاص  :ٕس
؟ ٔتعٌت إذا أراد أف يؤذف فجاءت اٟتيعلتاف فهل يقوؿ: حي على الصبلة. ٯتين ا،                    ً      ً                                                                 ً   ٚتلة يلتفت فيها ٯتين ا ومشاال 
                                                         ً                             وحي على الصبلة وىو على اليمُت؟ أـ أف يقوؿ: حي على الصبلة ٯتين ا ٍب حي على الصبلة الثانية على 

 الشماؿ؟.
                              ً   ٫تا جائز؛ ألف النص يدؿ عليهما مع ا.رأياف ألىل العلم وكبل جػ:

                                                                               َِ        ا١تسألة الثالثة: وىي قضية ابتداء حي على الصبلة، استدؿ بعض أىل العلم أنو يبتدئها ق ب ل وجهو 
؛ ألف أبا جحيفة قاؿ: أتتبع فاه. ٦تا يدؿ على أنو يتحرؾ وىو يتكلم، فهو                       ً        ً                                                                   ٍب يتمها إذا التفت ٯتين ا أو مشاال 

تفاتو حاؿ كبلمو باٟتيعلتُت، ومن أىل العلم يقوؿ: يلتفت ويتكلم وىو ملتفت. وىو يتكلم يلتفت، يكوف ال
ً                                                                            واألمر سهل جد ا لكن لعل من باب الظن األقرب: أنو يكوف حاؿ االلتفات مثل ما نقوؿ ُب السبلـ، فإف             

.                        ً السبلـ حاؿ االلتفات كامبل 
ليت تكوف أعبلىا أكرب من أسفلها، ١تاذا  العنزة العصا الصغَتة ا١تعروفة ا :(ثم رُِكَزت لو َعنَػَزةٌ ) قولو:

كانت تركز للنيب صلى اهلل عليو وسلم العنزة؟ ليجعلها سًتة لو، وىذا يدؿ على استحباب السًتة وتأكيد 
رضي –مشروعيتها، وقلنا: باالستحباب دوف الوجوب؛ ألنو قد جاء عند الدارقطٍت من حديث ابن عباس 

وسلم صلى إٔب غَت جدار، وُب رواية: إٔب غَت شيء. فإف صحت ىذه  أف النيب صلى اهلل عليو -اهلل عنهما
 الرواية فإهنا نص ُب ا١تسألة.

ـَ فصلَّى الظهَر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين. ثم لم يزْؿ يصلّْي ركعتين حتى ) قولو: فتقدَّ
                               ً                                       ىذه اٞتملة تدؿ على أنو كاف مسافر ا عليو الصبلة والسبلـ، فإف ىذا ا٠ترب كاف ُب  :(رجَع إلى المدينةِ 

أف األذاف واجب ُب اٟتضر والسفر،  -وىذا الذي رجحو ٚتع من أىل العلم–          ُ             السفر، واست دؿ بذلك على 
و وسلم ما فمن سافر وكاف ٚتاعة فإف اٞتماعة واجبة عليهم فيجب عليهم أف يؤذنوا؛ ألف النيب صلى اهلل علي



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٕٔٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ىذا رأي بعض أىل العلم منهم الشيخ عبد الرٛتن السعدي وغَته، يرى أف                ً        ً   ترؾ األذاف ال حضر ا وال سفر ا، 
األذاف واجب على اٞتماعة إذا كانوا ُب سفر، والسفر اآلف ٮتتلف، أنت مسافر ٘تر ُب الطريق على ٤تطات 

ُ         واحملطات يؤذف فيها، إذف و جد األذاف                       . 
اٞتملة دليل على أف األفضل عدـ ترؾ القصر، وقد ذكرت قاعدة: أف الرخص ُب األمر الثا٘ب: ىذه 

السفر ثبلثة أنواع: بعضها األفضل فعلو، وبعضها األفضل تركو، وبعضها ٦تا يستوي فيو األمراف، ومن 
ر األفضل فعلو: قصر الصبلة؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب يثبت قط أنو سافر إال وقصر وما ترؾ القص

مرة واحدة، وأما السنن اليت األفضل تركها وعدـ الًتخص هبا فهو اٞتمع ليس عند اشتداد الطريق وإ٪تا عند 
 اإلقامة أربعة أياـ فأقل؛ ألف اٞتمع لو حالتاف:

اٟتالة األؤب: عند اشتداد السفر ُب الطريق أي بُت النقطتُت فاألفضل اٞتمع؛ ألف النيب صلى اهلل 
 ُب كثَت من حاالتو. عليو وسلم كاف ٬تمع

اٟتالة الثانية: عندما إقامتو ُب مكاف أقل من حد اإلقامة واليت يقدرىا اٞتمهور بأربعة أياـ فإف 
 األفضل لو عدـ اٞتمع، لكن ٬توز لو اٞتمع.

 ، وأما الرخص اليت ُب السفر يستوي فيها األمراف: فذكرنا منها ترؾ سنن الرواتب، ومنها: الصـو
والدليل على الصـو أنو ٦تا يستوي فيو األمراف: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم فعلو، يقوؿ أبو ىريرة: لقد 

والرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ال يفعل رأيتنا وما منا صائم إال النيب صلى اهلل عليو وسلم وعبد اهلل بن رواحة. 
)ليس من الرب الصياـ ُب إال الشيء األفضل أو على األقل ٦تا يستوي فيو األمراف، وُب ا١تقابل ١تا قاؿ: 

                     ً                                                             ، ىذه اٞتملة ليست دليبل  على أف األفضل اإلفطار، وإ٪تا ىي دليل على أف الصـو ليس ىو األفضل السفر(
، ٓب يقل: إف الرب )ليس من الرب الصياـ ُب السفر(ليس األفضل تركو، ىو دليل على أف الًتخص بالصـو 

اإلفطار ُب السفر. فدؿ على أف اإلفطار ُب السفر ٦تا يستوي فيو األمراف فيجوز لك أف تفعل أيهما شئت، 
 انظر ما األرفق بك واأليسر عليك فافعلو.

 *** المتن ***



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٕٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

َعْن َرُسوِؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم أَنَُّو  -هلل عنهمارضي ا-َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعَمَر  - ٖٚ
(قَاَؿ:  ْـّ َمْكُتوـٍ  .)إفَّ ِبالالً يُػَؤذُّْف بَِلْيٍل، َفُكُلوا َواْشَربُوا َحتَّى َتْسَمُعوا َأَذاَف اْبِن ُأ

 : *** الشرح ***
 مفردات الحديث:

(إفَّ ِبالاًل يُػَؤذُّْف بَِلْيٍل، َفُكُلوا ) قولو: ْـّ َمْكُتوـٍ ىذاف ا١تؤذناف   :َواْشَربُوا َحتَّى َتْسَمُعوا َأَذاَف اْبِن ُأ
، وىذا إ٪تا كاف ُب الفجر؛ ألف النيب  كاف للنيب صلى اهلل عليو وسلم ُب ا١تدينة و٫تا: ببلؿ، وابن أـ مكتـو

 صبلة الفجر. ، فدؿ على أف ىذين األذانُت كانا ُب)إف ببلاًل يؤذف بليل(صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
وىذا يدؿ على أنو كاف يؤذف قبل دخوؿ الوقت، بدليل: أنو قاؿ:  :(إفَّ ِبالاًل يُػَؤذُّْف بَِلْيلٍ ) قولو:

)ليوقظ النائم                                              ً                    ، أي ُب الصياـ، وجاء ُب بعض الروايات سبب أف ببلال  يؤذف بليل أنو قاؿ: )فكلوا واشربوا(
 عد قليل.، وسيأٌب معنا فائدة ىذا التعليل بويرد الغائب(

ْـّ َمْكُتوـٍ ) قولو: ، وما بعد )حىت(القاعدة أف ما بعد  :(َفُكُلوا َواْشَربُوا َحتَّى َتْسَمُعوا َأَذاَف اْبِن ُأ
ال يدخل فيما قبلها؛ ألف اٟتد ال يدخل ُب احملدود، ىذه قاعدة لغوية وشرعية إال ُب موضعُت: ُب  )إٔب(

ل وا}الوضوء فإف اهلل عز وجل قاؿ:  ِ ُ   ف اغ س   ْ َ  َ ِ  ِ و ج وى ك م  و أ ي د ي ك م  إ ٔب  ال م ر اف ق    َ   ْ  َ  ِ  ْ  ُ  َ ِ  َْ َ   ْ  ُ  َ  ُ [، فإنو ٬تب غسل ٙا١تائدة: { ]ُ 
ا١ترفق؛ ٟتديث جابر عند الدارقطٍت: فغسل مرفقو وأدار بكفو عليو. ومثلو ُب الكعبُت، وما عدا ذلك 

ذا أذف         ً                                          ليس داخبل  فيما قبلها، فنستفيد من ىذه القاعدة: أنو إ )إٔب(وما بعد  )حىت(فاألصل أف ما بعد 
)كلوا واشربوا حىت تسمعوا أذاف ابن أـ ا١تؤذف وجب اإلمساؾ من أولو؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

) ، من حُت يبتدأ باألذاف ابن مكتـو فإنو ٬تب عليك أف ٘تسك عن األكل فإنو قد دخل الصبح، وقد مكتـو
ً             جاء ذلك واضح ا حينما قاؿ  ذف ابن أـ مكتـو حىت يقاؿ لو: أصبحت ابن عمر: ال يؤ  -ُب بعض الروايات–           

أصبحت. فدؿ على أنو قد طلع الصبح، وال يستثٌت من ذلك إال شيء واحد وىي الشيء اليسَت، فقد جاء 
، ألهنا يسَتة ال تأخذ إال ثوا٘ب )إذا أذف ا١تؤذف وُب يد أحدكم لقمة فليتناو٢تا(من حديث أيب ىريرة أنو قاؿ: 

   ً                                                           شرع ا ومعفو عنو، وإال األصل أنو أذف ا١تؤذف وجب اإلمساؾ عن ا١تفطرات.قليلة، والشيء اليسَت مغفور 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٕٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 فقو الحديث:
ا١تسألة األؤب: أف ىذا اٟتديث فيو دليل على أنو ٬توز أف يكوف ىناؾ أكثر من مؤذف، فيجوز أف 

ُب أوقات ٥تتلفة، و٬توز أف يكوف ىناؾ  -رضي اهلل عنهما–يؤذف اثناف ١تصلحة مثل ببلؿ وابن أـ مكتـو 
عل على ا١تنابر  ُ               مؤذناف ُب وقت واحد، ُب بعض األمصار قدٯت ا قبل أف تأٌب ىذه مكربات الصوت كاف ٬ت                                   ً                                   
لكل جهة شخص يؤذف، ىذا جهة ا١تشرؽ، وىذا ا١تغرب، وىذا الشماؿ وىذا اٞتنوب مثل ا١تسجد اٟتراـ 

ن مؤذف يؤذف ُب وقت واحد، اآلف ا١تساجد قد تكوف متقاربة فيؤذف فبلف ويؤذف    ً                 قدٯت ا، فهذا من أكثر م
                                                   ً                                        فبلف فنقوؿ: ال يوجد ما ٯتنع، والذي ٯتنع منو تكرار أحيان ا اٞتماعة ُب ا١تسجد الواحد، وتكرار اٞتمعة ُب 

 .-هللإف شاء ا–ا١تصر الواحد، وسيأٌب تكرار اٞتمعة ُب ا١تصر أي ُب ا١تدينة أو القرية ُب ٤تلو 
                                                                             ً     ا١تسألة الثانية: أف ىذا اٟتديث دليل على مشروعية األذاف األوؿ ُب صبلة الفجر، فإف ببلال  كاف 
                                                                              ً       يؤذف قبل دخوؿ الوقت، واألذاف األوؿ ُب الفجر يكوف قبل دخوؿ الوقت، وىذا نص صريح خبلف ا لبعض 

األوؿ نستفيدىا من ىذا  فقهاء اٟتنفية ُب مسألة األذاف قبل دخوؿ الوقت، وىنا مسائل تتعلق األذاف
 اٟتديث فإنو أصل ُب ىذا الشيء:

 األذاف األوؿ مىت يكوف؟. :ٔس
                                             ً                                    الفقهاء يقولوف: األفضل أف يكوف األذاف األوؿ قريب ا من األذاف الثا٘ب فبل يكوف الفصل طويل  جػ:

ا بينهما، والدليل على ذلك: أنو جاء من حديث ابن عمر  ً                                                    جد  يكن بُت  أنو قاؿ: وٓب -رضي اهلل عنهما– 
أذينا٫تا إال أف ينزؿ ىذا ويصعد الثا٘ب. فدؿ على أف الفرؽ بُت األذاف األوؿ واألذاف الثا٘ب قصَت وليس 
، ومن أىل العلم من قاؿ: ٬توز تقدٯتو أيض ا عن ذلك. وىو الصحيح، ولكن ال ي قدـ على نصف  ً                              ُ             طويبل                                      ً    

                ً                  فضل أف يكوف قريب ا من األذاف الثا٘ب، الليل، إذف أوؿ وقتو: نصف الليل، وآخره: طلوع الفجر، ولكن األ
)ليوقظ النائم ودليلهم على أنو ٬توز تقدٯتو: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم بُت الفائدة من أذاف ببلؿ فقاؿ: 

، فإذا كاف الوقت ٣ترد ٜتس دقائق فيكوف الفرؽ ليس بذاؾ الفائدة الكبَتة فيكوف ىناؾ مد ويرد الغائب(



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٗٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ُ                                                  ، فهم نظروا للعلة اليت ذ كرت ٔتشروعية األذاف، وخصصناه إٔب نصف الليل ١تاذا؟ ألف قليل ليستفيد منو الناس                       
 ىذا ىو آخر وقت العشاء لكي ال يلتبس أذاف الفجر بأذاف العشاء.

إال ُب  -وبعضهم قاؿ: ال يشرع–أف من أىل العلم من يقوؿ: إف أذاف األوؿ ىذا ال يتأكد  :ٕس
 رمضاف، فما دليلهم؟. 

، يدؿ على أهنم كانوا صائمُت كلهم )فكلوا واشربوا(على ذلك ىذا اٟتديث فإنو قاؿ: دليلهم  جػ:
، أي )فكلوا واشربوا(وليس بعضهم، لو كاف بعضهم لقاؿ: فليأكل وليشرب الذي ينوي الصياـ. لكن قاؿ: 

ُب رمضاف                                 ً                                                  اٞتميع يأكل ويشرب، ولذلك فإف كثَت ا من مشاٮتنا يرى ىذا الرأي وىو أنو يتأكد األذاف األوؿ
 دوف باقي السنة.

                              ً                                         ا١تسألة الثالثة: ما ذكرناه سابق ا أف معرفة دخوؿ الوقت يكوف بأربع درجات: 
: برؤية العبلمة اليت قدرىا الشارع.      ً                                 أوال 

     ً                                                              ثاني ا: باإلخبار عنها، مثل ابن أـ مكتـو فإهنا يقاؿ لو: أصبحت، أصبحت. 
ىو منضبط ُب األوقات الشمسية دوف األوقات     ً                                        ثالث ا: باٟتساب، وىذا عندما عرؼ الناس اٟتساب و 

 القمرية.
    ً                    رابع ا: اإلخبار عن اٟتساب.

على أف ا١ترء إذا كاف  -وىي تصلح للحديث الذي بعده–                   ُ                ا١تسألة الرابعة: قد ي ستدؿ هبذا اٟتديث 
النيب يتتبع ا١تؤذف، الًتديد مع ا١تؤذف أنو يردد مع أكثر من مؤذف ُب وقت واحد أي ُب فريضة واحدة، فإف 

                                 ً                                                        ً   صلى اهلل عليو وسلم ٝتى أذاف ببلؿ أذان ا وٝتى أذاف ابن أـ مكتـو أذاف، فدؿ على أنو يردد معهما ٚتيع ا، 
                        ً      ً                   ، وعلى ذلك فإذا ٝتعت مؤذن ا قريب ا من دارؾ ردد معو، )إذا ٝتعتم ا١تؤذف فقولوا مثلما يقوؿ(وسيأٌب معنا 

ً   ُ        وإذا ٝتعت مؤذن ا بعيد ا بعده بقليل أيض ا ي شرع لك  أف تردد معو فًتدد مع ىذا ومع ىذا، وىذا استدؿ بو ابن              ً      ً               
 على ما ذكرت قبل قليل. -رضي اهلل عنهما–قدامة أي ْتديث ابن عمر 

 *** المتن ***



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٕ٘ٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم:  -رضي اهلل عنو-َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريّْ  - ٗٚ
 .اْلُمَؤذَّْف فَػُقوُلوا ِمْثَل َما يَػُقوُؿ()إَذا َسِمْعُتْم 

 : *** الشرح ***
 مفردات الحديث:

، كل )ا١تؤذف(أي ُب األذاف، وسبق معنا ُب اٟتديث السابق أف قولو:  :()إَذا َسِمْعُتْم اْلُمَؤذّْفَ  قولو:
قوؿ: إف ا١ترء يتتبع ما يصدؽ عليو أذاف فإنو يتتبع عليو سواء كاف من مؤذف أـ من مؤذنُت وعلى ذلك فإننا ن

                      ً                ، تشمل األذاف واإلقامة مع ا، فإف الفقهاء )إذا ٝتعتم ا١تؤذف(أكثر من مؤذف، وقولو صلى اهلل عليو وسلم: 
        ُ                                                                                        يقولوف: ي شرع الًتديد وإجابة ا١تؤذف إذا أقاـ، فا١تؤذف إذا أقاـ الصبلة فقاؿ: اهلل أكرب اهلل أكرب، أشهد أف ال 

                                    ً                              ، تكرر مثل قولو؛ ألف اإلقامة تسمى أذان ا، وقد صح عن النيب صلى اهلل عليو إلو إال اهلل. تقوؿ مثلما يقوؿ
 ، فسماىا أذاف.)بُت كل أذانُت صبلة(وسلم أنو قاؿ: 
أي من اٞتمل، فكل ٚتلة يقو٢تا فقولوا مثلو، وقولو صلى اهلل عليو : فَػُقوُلوا ِمْثَل َما يَػُقوُؿ() قولو:

: ىذه ُب أغلب اٞتمل ما عدا ٚتل ٤تددة، اختلف أىل العلم ما الذي يقوؿ )فقولوا مثل ما يقوؿ(وسلم: 
فيها من أجاب ا١تؤذف، من ىذه اٞتمل اليت اختلف فيها: عندما ينادي ا١تؤذف للحيعلتُت فيقوؿ: حي على 

ُب أف من ٝتع  -رضي اهلل عنو–الصبلة، حي على الفبلح. فنقوؿ: إف ىذه مستثناة؛ ٟتديث ابن عمر 
ُب اٟتيعلتُت فليقل: ال حوؿ وال قوة إال باهلل. ومن ٓب يقل من أىل العلم بذلك فإننا نقوؿ: رٔتا كاف ا١تؤذف 

                                                                         ً   ُ                 غَت عآب هبذا اٟتديث الذي ورد، أو أنو ٓب يصح عنده. وىذه ٢تا فائدة: فإف ا١ترء أصبل  ال ي شرع لو أف يتعبد 
وجل بالذكر ككبلمو سبحانو وتعأب وما فيو اهلل عزو جل إال بالذكر الذي يذكره ُب نفسو يتعبد اهلل عز 

ل األذاف فيها ذكر وتكبَت وشهادتاف و٨تو ذلك.  ُ                                          تعظيم هلل جل وعبل، وكل ألفاظ ٚت                             
وأما حي على الصبلة فإهنا نداء فعندما تقوؿ ُب نفسك مثلها حي على الصبلة أنت تنادي من؟ ٓب 

ً                                        تناد أحد ا، فلذلك حىت من ا١تعٌت فإف األنسب أف يقاؿ:  ال حوؿ وال قوة إال باهلل. أي اللهم أعن على        



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٙٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ذلك. وقوؿ ا١ترء: ال حوؿ وال قوة إال باهلل. ٮتطئ فيها كثَت من الناس فيظنوف أف ال حوؿ وال قوة إال باهلل  
 كلمة اسًتجاع، واٟتقيقة أف ال حوؿ وال قوة إال باهلل كلمة استعانة. 

 ما الفرؽ بُت الثنتُت؟.  س:
تقاؿ عند ا١تصيبة، إذا نزلت بك مصيبة تقوؿ: إنا هلل وإنا إليو راجعوف. وأما   كلمة االسًتجاع  جػ:

كلمة االستعانة فإهنا تقاؿ قبل الفعل، فإنك تقر أنو ال حوؿ لك وال طاقة وال قوة إال بو سبحانو، ولذلك 
ره اهلل، حىت جاء عن بعض السلف أهنم كانوا إذا صعب عليهم الشيء قالوا: ال حوؿ وال قوة إال باهلل. فيس

كلمة استعانة ليست  –                            ً                                              قاؿ بعضهم: كنا قد حاصرنا حصن ا فانغلق علينا فأكثرنا من ال حوؿ وال قوة إال باهلل 
 -اهلل عز وجل قدر أف يأٌب مطر أو شيء فينثلم منو ثلمة–فإذا بو قدا انثلم من ثلمة  -كلمة اسًتجاع

 . اريخ دمشق()تفدخل ا١تسلموف داخل اٟتصن. وىذا ذكره ابن عساكر ُب 
وا١تقصود من ىذا: أف ا١ترء ٬تب أف يعرؼ معٌت الذكر، كل ذكر ٬تب أف يواطئ اللساف القلب، 
                                                                                           ً     فإذا واطأ اللساف القلب كاف أنفع بإذف اهلل عز وجل، نعم ذكرؾ باللساف فقط تؤجر عليو بدليل أف كثَت ا من 

كن عندما يواطئ الذكر الذي تقولو بلسانك األعاجم يقرؤوف القرآف ويذكروف األذكار ال يعرفوف معانيها، ول
ما ُب قلبك من استشعار ا١تعٌت ىذا الذي يكوف لو األجر، ولذلك ُب األذاف يقوؿ النيب صلى اهلل عليو 

)من قاؿ مثل ما يقوؿ ا١تؤذف إذا قاؿ اهلل أكرب اهلل أكرب قاؿ: اهلل أكرب اهلل أكرب، وإذا قاؿ: أشهد أف وسلم: 
)من قاؿ مثل ما يقوؿ دخل ٍب ذكر باقي ٚتل اٟتديث ٍب قاؿ:  اؿ: أشهد أف ال إلو إال اهلل(ال إلو إال اهلل. ق

، يعٍت األمر ليس بالسهل، لو تأملت ُب ا١تعٌت ليس ٣ترد القوؿ فقط باللساف وإ٪تا أف يواطئ ذكر اهلل اٞتنة(
معٌت ذكر القلب ولذلك قد  عز وجل باللساف القلب، وذكر القلب ا١تراد بو التفكر ُب معا٘ب الكلمات، ىذا

يذكر العبد اهلل عز وجل بقلبو من غَت ذكر اللساف، يتفكر ُب سبحاف اهلل ما معناىا، ُب معٌت اهلل أكرب، 
انظر كلمة اهلل أكرب ُب األذاف، كيف أهنا تفتتح هبا كثَت من العبادات، كاف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم إذا 

، إذا رقى  ،        ً      ً    ّ          رقى شيئ ا عالي ا كرب  ، والنيب صلى اهلل عليو وسلم كاف رقى شرف ا من األرض كرب  ّ   الصفا وا١تروة كرب             ً                                    ّ               
أي شيء عإب كرب، فكأنو يقوؿ: أي صعد فاهلل أكرب منو، وأي عاؿ فاهلل أعلى منو، اهلل أكرب من كل شيء، 

، قاؿ: ما معٌت ()أتدري ما معٌت اهلل أكرب؟وُب ا١تسند أف عدي بن حاًب قاؿ لو النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
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ا فاهلل أكرب )ما من شيء أكرب من اهلل(ذلك؟ قاؿ: 
 
          ، أي شيء ٮتطر ُب بالك فاهلل أكرب منو، إذا رأيت ظا١ت
ً
                                             

                    ً                                          منو، وإذا رأيت جبار ا، وإذا رأيت غَت ذلك من األمور فاهلل أكرب منو. 
ُب الذكر، وىذا  فا١تقصود من ىذا كلو ماذا؟ أنو ال بد أف ٭ترص ا١ترء على مواطأة اللساف القلب

ُ                                                     معٌت التفكر ُب ا١تعا٘ب األذكار، ومن ع ٍت هبذا اٞتانب وجد األنس حقيقة ُب األذكار، وكاف الشيخ تقي                                 
الدين يقوؿ: إف ألجد ُب أذكار اهلل عز وجل من األنس والقوة ما ال أجد ُب غَته. كثَت منا اٟتقيقة يقرأ 

                         ً                          ذا ٓب يواطئ قلبو لسانو مطلق ا ولذلك ٕتد االنتفاع أقل،  األذكار بلسانو يريد التحصُت فقط، واٟتقيقة أف ى
ا أيض ا ىذا ٓب يواطئ قلبو لسانو عند الذكر، وإ٪تا االستشعار  ً                                                   كثَت منا يقرأ األذكار ىكذا حفظها ويعدىا عد       ً                                        

                                                       ً                       ً           هبا واٞتلوس ُب مواطن الذكر ُب ا١تساجد ىي اليت ٕتعل القلب خالي ا من مشاغل الدنيا متأمبل  ُب معانيها.
حي –إذف ىذه اٞتملة األؤب اليت ذكرناىا وىي قضية اٟتيعلتُت وقلنا: إف الصحيح أف اٟتيعلتُت 

إذا قا٢تا ا١تؤذف اجمليب يرد باٟتوقلة فيقوؿ: ال حوؿ وال قوة إال باهلل. من  -على الصبلة، حي على الفبلح
 باب االستعانة كأنك تقولك اللهم أعن على الصبلة وعلى الفبلح.

ثانية اليت فيها خبلؼ بُت أىل العلم وىي ٚتلة: قد قامت الصبلة، ٨تن قلنا: إف اإلقامة اٞتملة ال
٬تيب فيها ا١تؤذف، يسن لك أف تكرر مثلها، قد قامت الصبلة ما الذي تقولو فيها؟ من أىل العلم من 

و بعدد أو بفضل أنو                                                          ُ                   يقوؿ: تقوؿ: أقامها اهلل وأدامها. ونقوؿ: األصل ُب األذكار إذا ق يدت بزماف أو ٔتكاف أ
ال بد فيها من التوقيف وٓب يصح حديث قط عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ: تقوؿ عند اإلقامة: 
أقامها اهلل وأدامها. ما صح حديث هبذا حىت أنو ضعفو شديد الذي ورد ُب ذلك، فنقوؿ: إف القوؿ بأف 

                                  ً       بعض الناس يقوؿ: اسكت؛ ألهنا ليست ذكر ا. ومن تقوؿ: أقامها اهلل وأدامها، فيها ضعف. ما الذي تقولو؟ 
الناس من يقوؿ: تقوؿ مثلما قاؿ ا١تؤذف قد قامت الصبلة. واٟتقيقة األقرب السكوت، ال تقوؿ عندىا 
ا إ٪تا ٗترب نفسك  ً               شيء؛ ألف قد قامت الصبلة إخبار للناس أف الصبلة قد قامت وأنت مأمـو ما ٗترب أحد                                                                        

 قامت الصبلة.                ً         فلذلك ال تقوؿ شيئ ا عند قد 
ً                                                         اٞتملة الثالثة الذي فيها خبلؼ أيض ا: وىو التثويب ُب األذاف، والتثويب ما معناه؟ ىو أف يقاؿ ُب                                
. ىذه تقاؿ ُب  ، ٝتي التثويب لبياف ثواهبا، وقولنا: الصبلة خَت من النـو أذاف الفجر: الصبلة خَت من النـو
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 ً                                          ال  كاف يقوؿ ُب األذاف األوؿ أي األذاف الذي تكوف أذاف الفجر األوؿ الذي بعده اإلقامة، ١تا جاء أف ببل
، وأما األذاف األوؿ الذي يكوف ُب الليل فالصحيح من قوٕب أىل  بعده اإلقامة، يقوؿ: الصبلة خَت من النـو
العلم أنو ال يكوف فيو تثويب، ما الدليل على أنو ال يكوف فيو تثويب؟ انظر ُب معا٘ب األذاف لو قلت ُب 

،   -على حسب ما ذكرنا قبل–الذي يكوف ُب نصف الليل أو بعده  األذاف األوؿ الصبلة خَت من النـو
                                    ً    ً                                                   كأنك قلت ٢تم: قوموا اآلف. وىذا ليس وقت ا الزم ا للقياـ، والذي ٬تب فيو القياـ األذاف الذي عند دخوؿ 

لذي يكوف ُب الليل                                      ً                                      الوقت، وأما قوؿ بعض أىل العلم: أف ببلال  كاف يؤذف األذاف األوؿ. نقوؿ: ال، األذاف ا
فقط كاف يؤذنو ببلؿ ُب رمضاف كما سبق معنا، وما عدا ذلك فالصحيح والذي عليو جل مشاٮتنا أف 

 التثويب إ٪تا يكوف ُب األذاف الذي ىو مؤذف بدخوؿ الوقت، واألذاف الذي يكوف قبلو ليس فيو تثويب.
 إذا ٝتعت التثويب ٔتاذا ٕتيبو؟. س:
قوؿ: مثلما يقوؿ ا١تؤذف؛ ٟتديث أيب سعيد، ألنو ليس من اٟتيعلتُت، من مشاٮتنا من يقوؿ: ت جػ:

. ومن مشاٮتنا أيض ا من يقوؿ  ً           فتقوؿ: الصبلة خَت من النـو : نقيسها -كالشيخ عبد الرٛتن السعدي وغَته–                                       
ً                                على اٟتيعلتُت فتقوؿ: ال حوؿ وال قوة إال باهلل. وىذا فيو نظر أيض ا فاٟتيعلة غَت التثويب، واألقرب: أ نو إذا                                                        

                                         ً               ً       ُ                           قاؿ ا١تؤذف ٚتلة التثويب أف تسكت وال تقوؿ شيئ ا؛ ألهنا ليست ذكر ا، أف ت تعبد والباقيات الصاٟتات، ما 
ىي الباقيات الصاٟتات؟ سبحاف اهلل واٟتمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكرب، كلمة اهلل أكرب قو٢تا فقط ىكذا 

                                    ُ     من النـو ليس لك أجر، فلذلك نقوؿ: ال ت كرر. لك أجر لكن قد قامت الصبلة ما لك أجر، الصبلة خَت
الفاء تفيد التعقيب أي  )فقولوا مثل ما يقوؿ(من فقو ىذه اٞتملة: أف قولو صلى اهلل عليو وسلم: 

ا فإنو ال ي كرر، وأما إف ٓب يطل الفصل فإهنا  ً          ُ                               قولوا بعده مباشرة، وىذا يدؿ على أنو إذا طاؿ الفصل جد                                                     
ً                                                        كاف غافبل  ُب أوؿ األذاف وٓب ينتبو مع ا١تؤذف إال ُب منتصفو، فنقوؿ: أعد   امرأُ                     ت قضى اٞتمل، ٔتعٌت لو أف         

ُ               ً                                                              اٞتمل األ وؿ، ىو وصل مثبل  إٔب اٟتيعلة فتقوؿ: اهلل أكرب اهلل أكرب تقو٢تا بسرعة ُب نفسك بصوت منخفض        
سَت فإنك ال تعيد ىذه                                                                         ً   ٍب تكمل مع ا١تؤذف؛ ألنو ما زاؿ ُب األذاف ٓب ينتو ولكن إذا انتهى أذانو وطاؿ شيئ ا ي

 اٞتمل؛ ألف الفاء تفيد التعقيب أي بعده بقليل.
 *** المتن ***



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٕٔ
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 باُب استقباِؿ القبلِة:
 : *** الشرح ***

 مفردات الحديث:
باٟتديث عن استقباؿ القبلة، واستقباؿ القبلة  -رٛتو اهلل–بدأ الشيخ  :(باُب استقباِؿ القبلةِ ) قولو:

                           ً                                    كاف ا١تسلموف يتجهوف فيها أوال  إٔب بيت ا١تقدس، ٍب أمر اهلل عز وجل نبيو   شرط ُب صحة الصبلة، والقبلة
                                                           ُ                                وا١تسلمُت أف يتجهوا إٔب الكعبة وا١تسجد اٟتراـ، وا١تسجد اٟتراـ إذا أ طلق ُب كتاب اهلل عز وجل فإنو يطلق 

 على ثبلثة أشياء:
 األوؿ: يطلق على ا١تسجد نفسو.

د  }ز وجل: الثا٘ب: يطلق على مكة، كما قاؿ اهلل ع ِ  س ب ح اف  ال ذ ي أ س ر ى ب ع ب د ه  ل ي بل  م ن  ال م س ج   ِ  ْ  َ  ْ   َ  ِ ً  َْ   ِ ِ  َْ  ِ   َ  ْ  َ   ِ      َ   َ  ْ ُ
                               ُ                                        [، وكاف النيب صلى اهلل عليو وسلم أ سري بو من بيت أـ ىانئ فبيتها كاف ُب مكة.ٔاإلسراء: { ]  َْ َ  ِ اٟت  ر اـ  

، وإف ٓب يكن ُب مكة، قدٯت ا كاف اٟتـر أكرب من مكة، واآلف                     ً                                ً                           الثالث: يطلق  أحيان ا على اٟتـر
، قاؿ تعأب:  ْ  َُ    أ يػ ه ا ال ذ ين  آم ن وا إ ٪ت  ا ال م ش ر ك وف  ٧ت  س  ف بل  يػ ق ر ب وا   َ ي ا}العكس، توسعت مكة فتجاوز حدىا اٟتـر  َ  َ  َ  ٌ َ َ   َ   ُِ  ْ  ُ  ْ   َ   ِ    ُ َ   َ  ِ       َ    َ 

ا د  اٟت  ر اـ  بػ ع د  ع ام ه م  ى ذ  َ  ال م س ج   َ   ْ  ِ  ِ  َ   َ  ْ  َ   َ  َ َْ    َ  ِ  ْ  َ ، وبناء على ذلك فإننا نقوؿ: ٕٛالتوبة: { ] ْ  [، ا١تراد با١تسجد اٟتراـ ىنا اٟتـر
 ة ٢تا ثبلث حاالت أو أربع:إف القبل

اٟتالة األؤب: من كاف يستطيع النظر إٔب الكعبة، فإنو ٬تب عليو مسامتتها، النظر إليها أو االٕتاه 
إليها، ٬تب عليو أف ينظر ٢تا من يستطيع النظر ٢تا ليس بينو وبينها سارية أو جدار فيجب عليو النظر إليها 

ً      والتوجو ٢تا، وىذا القريب جد ا من   الكعبة.                         
اٟتالة الثانية: من ٓب يستطع النظر إليها وإ٪تا كاف ُب مكة فإف الواجب عليو إ٪تا ىو االٕتاه إٔب 
ا١تسجد اٟتراـ أي مسجد الكعبة، فأىل مكة ال ٬تب عليهم مسامتت الكعبة، وقد حكى اإلٚتاع على عدـ 

رجب، فقاؿ باإلٚتاع ال ٬تب  وجوب مسامتت الكعبة يعٍت االٕتاه ٢تا بالعُت بغَت الناظر إليها ابن
 مسامتتها.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٕٓ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

اٟتالة الثالثة: من كاف خارج مكة ولكنو قريب منها فإ٪تا ٬تب عليو التوجو إٔب مكة، أين مكة من 
 ىنا فيتجو إليها.

ً                                                              اٟتالة الرابعة: من كاف بعيد ا عن مكة كحاؿ األمصار ا١تدينة والرياض وغَتىا فإ٪تا ٬تب عليو االٕتاه                           
)ما بُت ا١تشرؽ ٔب مكة وإ٪تا إٔب جهة مكة، ولذلك فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: إٔب اٞتهة، ليس إ

                            ً                                                  ، يعٍت اٞتنوب فكل ما يسمى جنوب ا فإنو قبلة، وعلى ذلك فإف أىل العلم يقولوف: اٞتهات وا١تغرب قبلة(
، فإنو كل من إتو إٔب جهة  اٞتنوب فإنو                                                   ً                        أربع: مشاؿ وشرؽ وغرب وجنوب. نتكلم عن أىل ا١تدينة مثبل 

ً                                 ً                      ً        ً             ً            يسمى متجه ا إٔب القبلة ُب ا١تدينة ولو ماؿ ٯتين ا درجة أو درجتُت أو ثبلث ا أو عشر ا أو ماؿ يسار ا كذلك ما ٓب          
يصدؽ عليو أنو جنوب غرب أو جنوب شرؽ فإنو متجو إٔب القبلة وىذا بإٚتاع أىل العلم، ال ٬تب االٕتاه 

 االستدالؿ عليو بعد قليل.إٔب عُت الكعبة وإ٪تا الواجب اٞتهة، وسيأٌب 
استقباؿ القبلة قلنا قبل قليل: إنو شرط لصحة الصبلة بإٚتاع أىل العلم إال ُب مسائل قليلة مستثناة 

 سنمر عليها بعد قليل. 
  *** المتن ***

ى َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم َكاَف ُيَسبُّْح َعلَ  -رضي اهلل عنهما-َعْن اْبِن ُعَمَر  - ٘ٚ
 َظْهِر رَاِحَلِتِو، َحْيُث َكاَف َوْجُهُو، يُوِمُئ ِبَرْأِسِو، وََكاَف اْبُن ُعَمَر يَػْفَعُلُو. 

 َوِفي ِرَوايٍَة: َكاَف يُوتُِر َعَلى بَِعيرِِه.
َها اْلَمْكُتوبََة. َر أَنَُّو ال ُيَصلّْي َعَليػْ  َوِلُمْسِلٍم: َغيػْ

 َولِْلُبَخاِريّْ: إالَّ اْلَفَراِئَض.
 : الشرح *** ***

 مفردات الحديث:
يسبح أي يصلي النافلة، ولذلك يقوؿ  :(َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم َكاَف ُيَسبّْحُ ) قولو:

ً                                                     : لو كنت مسبح ا أل٘تمت. فا١تراد بالتسبيحة ىي صبلة النافلة تسمى تسبيحة.-رضي اهلل عنهما–ابن عمر               



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٕٕٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                                             ً     أي الدابة اليت كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم راكب ا ٢تا. :(َعَلى َظْهِر رَاِحَلِتوِ ) قولو:
ً                     أي متجه ا إٔب القبلة أو غَتىا. :(َحْيُث َكاَف َوْجُهوُ ) قولو:        
 ُب الركوع والسجود، ىذه اٞتملة نستفيد منها أمراف استثٍت ُب الصبلة: :(يُوِمُئ ِبَرْأِسوِ ) قولو:

 األمر األوؿ: عدـ استقباؿ القبلة.
٘ب: عدـ اإلتياف باألركاف من القياـ والركوع والسجود على ىيئتها، ففي ٗتفيف بإسقاط األمر الثا

شرط وفيو ٗتفيف بتغيَت صفة، إسقاط الشرط وىو التوجو إٔب القبلة، وتغيَت الصفة أنو بدؿ من أف يكوف 
ً                                             واقف ا يكوف جالس ا على الراحلة، وبدؿ أف يسجد ويركع يومئ إٯتاء.            ً    

ً                           يدؿ على أف ىذا الفعل ليس خاص ا بالنيب صلى اهلل عليو وسلم،  :(اْبُن ُعَمَر يَػْفَعُلوُ وََكاَف ) قولو:                            
ُ                    وىذه القاعدة عند  أىل العلم: األصل أف كل ما فعلو النيب صلى اهلل عليو وسلم وش رع ُب حقو فهو مشروع                                                                         

 ُب أمتو.
تدؿ على أف الذي كاف يصليو النيب صلى  ىذه اٞتملة :(َوِفي ِرَوايٍَة: َكاَف يُوِتُر َعَلى بَِعيرِهِ ) قولو:

ً              اهلل عليو وسلم إ٪تا ىو الوتر، وسيأٌب أيض ا ُب حديث أنس   أمر آخر. -رضي اهلل عنو–                                   
َها اْلَمْكُتوبَةَ ) قولو: َر أَنَُّو ال ُيَصلّْي َعَليػْ  أي ال يصليها. :(َولِْلُبَخاِريّْ: إالَّ اْلَفَراِئضَ . َوِلُمْسِلٍم: َغيػْ

 فقو الحديث:
يدؿ على أنو ٬توز الصبلة على ظهر الدابة  -رضي اهلل عنهما–١تسألة األؤب: أف حديث ابن عمر ا

 غَت متوجو إٔب القبلة بإٯتاء إذا وجدت ثبلثة أشياء:
األمر األوؿ: ظهر الدابة، ١تاذا قلنا: ظهر الدابة؟ ألف من الفقهاء من يقوؿ: إف الصبلة على 

 .ا١تتحرؾ ال تصح. وىو قوؿ ا١تالكية
 األمر الثا٘ب: غَت متجو إٔب القبلة.

 األمر الثالث: يومئ إٯتاء، وقلنا: إنو التخفيف ُب الصفة.
 بثبلثة شروط:



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٕٕ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

الشرط األوؿ: أف تكوف الصبلة نافلة. والدليل عليها: رواية مسلم والبخاري: إال الفرائض. وىذا 
ً                   قبلة، ح كي إٚتاع ا إال ُب حالة واحدة  بإٚتاع أىل العلم: أنو ال ٬توز صبلة الفريضة على الراحلة إٔب غَت        ُ       

وىي حالة صبلة ا٠توؼ، صبلة ا٠توؼ فإنو ٬توز صبلهتا ُب إحدى الصيغ اليت ستمر معنا، وصبلة النافلة 
                                                          ُ                               من أىل العلم من قاؿ: إهنا خاصة بالوتر، وما غَتىا من السنن ال ت قاس عليها. وقد جاء عن أٛتد أنو 

                                           ُ                 الراحلة، والصحيح: أف كل الصلوات ببل استثناء ت صلى على الراحلة توقف ُب صبلة السنن الرواتب على 
                       ً                      سواء كانت مطلقة أـ وتر ا أـ من السنن الرواتب.

الشرط الثا٘ب: أف تكوف ُب سفر، وبناء على ذلك فإف من صلى ُب حضر فإنو ال يصلي على راحلة 
ً                                                    متوجه ا إٔب غَت القبلة وغَت قائم ٢تا وإ٪تا يومئ إٯتاء، وىذا قوؿ                           ُ          ٚتهور أىل العلم: أف اٟتضر ال ي صلى فيو.      

: إنو -وىو الرواية الثانية ُب مذىب أٛتد ونص عليو اإلماـ أٛتد ُب إحدى الروايتُت–وقاؿ بعض ا١تشايخ 
٬توز أف تصلى النافلة ُب اٟتضر على الدابة. فيجوز وأنت ُب سيارتك على الدائر ُب ىذا الزحاـ الشديد أف 

     ً                                                                 ت وتر ا أـ السنن الرواتب إف ٓب تكن صليتها وخشيت من فوات وقتها، أـ السنن تصلي النافلة سواء كان
 -نسأؿ اهلل عز وجل لو الشفاء والعافية–ا١تطلقة، وألف بعض مشاٮتنا فيها وىو الشيخ عبد اهلل بن عقيل 

رسالة كاملة فيها، فيها الدليل على جواز ىذا الشيء، وقاؿ: إنو جاء عن إبراىيم النخعي أنو حكى عن من 
قبلو رٔتا يكوف صحابة أو غَتىم؛ ألف إبراىيم النخعي ما أدرؾ الصحابة وإ٪تا أدرؾ أصحاهبم؛ كعلقمة 

قاؿ: كانوا يصلوف على الراحلة ُب اٟتضر  -رضي اهلل عنو–ابن مسعود واألسود النخعيُت اللذين أدركا 
والسفر. وعلى العمـو األمر فيو خبلؼ قوي بُت أىل العلم، واألؤب با١تسلم أال يصلي النافلة ُب اٟتضر إال 

ً              إذا كاف فيو خارج ا عن عادتو كخشيتو أف تفوتو السنة الراتبة، أو طاؿ عليو الوقت جد ا وأراد أف يص                                                               ً لي                
 فاألمر فيها واسع وقد ثبت عن بعض الصحابة فعلو، فالصحيح: أنو ٬توز ١تعٌت، ٟتاجة.

                                          ً                                          الشرط الثالث: أهنم قالوا: ال بد أف يكوف راكب ا. وىذا ىو مشهور ا١تذىب، فإنو ال يصح التنفل 
لقبلة إال أف                      ً         ً                                                للماشي سواء كاف مسافر ا أـ حاضر ا، وٓب يثبت أف النيب صلى اهلل عليو وسلم تنفل إٔب غَت ا

         ً                                                                ً                يكوف راكب ا. وىذا معٌت قوؿ ابن عمر: على ظهر راحلتو. وىذا الشرط أف يكوف راكب ا غَت ماش، وا١تشي 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٕٕ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

فيها روايتُت ذكر٫تا ابن قدامة ُب الكاُب، ومشهور ا١تذىب أنو ال بد أف يكوف على الراحلة، وإف كاف ا١توفق 
 و. ألف ا١تعٌت واحد ا١تقصود التخفيف.                             ً      ً       ُب الكاُب يقوؿ: حىت لو كاف مسافر ا ماشي ا ٬توز ل

 ا١تسألة الثانية: ُب قضية اإلٯتاء، اإلٯتاء ٬توز ُب موضعُت ُب الصبلة وإف شئت فقل ُب ثبلثة مواضع:
 ا١توضع األوؿ: يكوف ُب حاؿ التنفل على الراحلة، فإنو يكوف ا١ترء يومئ إٯتاء.

ً                  ا١توضع الثا٘ب: إذا صلى ا١ترء مريض ا ال يستطيع الركو  ع وال السجود فإنو يومئ، وقد جاء عند                              
 البيهقي من حديث جابر: أنو يفعلها.

ا١توضع الثالث: أنو عند الزحاـ، فيقوؿ الفقهاء: عند الزحاـ. مثل ما يكوف بعض الناس ُب أياـ 
                                      ً          ً                                          العيد يصلي ُب اٟتـر فيزدحم فبل يستطيع ركوع ا وال سجود ا، فمنهم من يقوؿ: اسجد واركع على ظهر الذي 

ً           امك. ومنهم من يقوؿ: ليس واجب ا. بدليل أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا رأى رجبل  مريض ا يريد أف أم     ً                                            ً                            
 يصلي ومعو وسادة يسجد عليها منعو من ذلك، فدؿ على أنو وىو األقرب أنو ُب حاؿ الزحاـ يكوف اإلٯتاء.

 كيف يكوف اإلٯتاء؟.  س:
       ً                                     ٯتاء ٗتفيف ا ُب ا٢تيئة، خفف ا٢تيئة سقط عنك الركوع اإلٯتاء ىو إنزاؿ الرأس واٞتسد، ويكوف اإل جػ:

                                                                    ً                 والسجود ُب ىذه اٟتاالت الثبلث، فإذا سقطت ا٢تيئة سقطت تبعو ٔتعٌت لو أراد رجبل  أف يومئ يريد أف 
، األعظم السبعة ٬تب أف تكوف  )طبلوف(يصلي على راحلتو، فهل نقوؿ: ضع يديك على             ً                          السيارة مثبل 

ً                    ساجد ا عليها وتضع يدؾ عل ؟ نقوؿ: ال، أومئ إٯتاء أينما كانت يداؾ، سقطت ا٢تيئة كلها، )الدركسوف(ى    
 سقط أصل ا٢تيئة فبل تتشبو هبا، إذف سقط كل تبع ا٢تيئة وىي األعظم السبعة.

األمر الثا٘ب: أف اإلٯتاء يكوف ُب السجود أكثر منو ُب الركوع، وىذا جاء عن جابر عند البيهقي ُب 
السجود أكثر إٯتائو ُب الركوع، اإلٯتاء باعتبار اٞتزع وباقي األعظم تلتغي موضعها فبل إٯتاء ا١تسافر، يومئ ُب 

 تقوؿ: أضع يدي على ركبيت عند الركوع. ىذا سقط بالكلية.
  *** المتن ***



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٕٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

َنَما النَّاُس ِبُقَباَء ِفي َصالِة الصُّ  -رضي اهلل عنهما-َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعَمَر  - ٙٚ ْبِح إْذ قَاَؿ: بَػيػْ
َلَة قُػْرآٌف، َوَقْد أُِمَر َأْف َيسْ  تَػْقِبَل َجاَءُىْم آٍت، فَػَقاَؿ: إفَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم َقْد أُْنِزَؿ َعَلْيِو اللَّيػْ

، فَاْسَتَداُروا إَلى اْلَكْعَبِة. َلَة، فَاْستَػْقِبُلوَىا. وََكاَنْت ُوُجوُىُهْم إَلى الشَّاـِ  اْلِقبػْ
 : ****** الشرح 

 مفردات الحديث:
َنَما النَّاُس ِبُقَباءَ ) قولو: قباء منطقة معروفة ّتانب ا١تدينة، وقد جاء الفضل فيمن قصدىا  :(بَػيػْ

، فقصد )من صلى ُب قباء كاف لو أجر عمرة(    ً                                               ماشي ا، ففي صحيح مسلم أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
وال تقصد قباء ١تن كاف ُب ا١تدينة وال تقصد قباء لغَتىا، قباء ُب الصبلة فاضل وال شك ١تن كاف ُب مكة، 

                                      ً               ً  وكاف النيب صلى اهلل عليو وسلم يذىب ٢تا يوم ا ُب األسبوع مشي ا.
 أي شخص. :(ِفي َصالِة الصُّْبِح إْذ َجاَءُىْم آتٍ ) قولو:
لَ ) قولو: أي وحي من اهلل عز  :(َة قُػْرآفٌ فَػَقاَؿ: إفَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم َقْد أُْنِزَؿ َعَلْيِو اللَّيػْ

 وجل.
َلةَ ) قولو:  وا١تراد بالقبلة ىنا الكعبة. :(َوَقْد أُِمَر َأْف َيْستَػْقِبَل اْلِقبػْ
وىذا يدؿ على أف أحكاـ الشرع تثبت ٓترب الواحد، فهنا القـو كلهم إ٪تا  :(فَاْستَػْقِبُلوَىا) قولو:

وسلم، وىذا إخبار وليست شهادة، فدؿ على أف أحكاـ  آتاىم آت واحد فأخربىم عن النيب صلى اهلل عليو
              ً             الشرع تثبت ٚتيع ا ٓترب الواحد.

، فَاْسَتَداُروا إَلى اْلَكْعَبةِ ) قولو: وىذا ما سبق معنا أف ا١تسلمُت كانوا  :(وََكاَنْت ُوُجوُىُهْم إَلى الشَّاـِ
يتجهوف إٔب بيت ا١تقدس ٍب إتهوا بعد ذلك إٔب الكعبة، وقولو: إٔب الشاـ. أىل اٟتجاز كانوا إذا أرادوا أف 
يقولوف: الشماؿ قالوا: الشاـ. وإذا أرادوا أف يقولوا اٞتنوب قالوا: اليمن. ليس معناه أهنم يتجهوف إٔب منطقة 

 الشماؿ. الشاـ وإ٪تا إٔب
 فقو الحديث:



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٕٕ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ا١تسألة األؤب: أف ا١تقصود إ٪تا ىو اٞتهة وليس ا١تقصود ا١تسامتة بدليل أهنم إتهوا إٔب اٞتهة إٔب 
 اٞتنوب إٔب الكعبة وٓب يتحروىا على سبيل الدقة.

رضواف اهلل –ا١تسألة الثانية: أف القاعدة عند أىل العلم أف من جهل فإنو معفو عنو، فهنا الصحابة 
كانوا جاىلُت باٟتكم وقد افتتحوا الصبلة وىم متجهُت إٔب بيت ا١تقدس فلما نبئوا بالصواب إتهوا   -يهمعل

ً                            إٔب جنوهبا، واٞتهل أحيان ا قد يكوف إٔب انتهاء الفعل فيكوف الفعل كلو صحيح ا، وقد يكوف ُب أثنائو فيكوف                                               ً                     
ً                                         أولو صحيح ا وآخره بعد التصحيح صحيح كما فعل الصحابة ، ىذا من جهة، ومن - عليهمرضواف اهلل-        

                                    ً                    ً                         جهة أخرى: أف اٞتهل نوعاف: قد يكوف جهبل  باٟتكم، وقد يكوف جهبل  باٟتقيقة، اٞتهل باٟتكم مثل 
ين ا }الصحابة ىنا كانوا جاىلُت أف القبلة قد إتهت إٔب الكعبة ومع ذلك عفي عنهم  ن ا إ ف  ن س  ذ  ِ   َ  ر بػ ن ا ال  تػ ؤ اخ   َ  ْ  ِ  َ  ْ  ِ  َ  ُ  َ   َ    َ 

ْ  َ ْ َ أ و  أ خ ط أ ن ا  َ  ْ  [.ٕٙٛ البقرة:{ ]َ 
األمر الثا٘ب: اٞتهل باٟتقيقة، مثل الذي يعلم أنو ٬تب التوجو إٔب الكعبة لكنو أخطأ ُب إتاىو 
إليها، يريد أف يتجو إٔب الغرب فإذا بو يصلي إٔب الشماؿ، فنقوؿ: إف صاحبنا ىذا جاىل ْتقيقة جهة 

                   ً  هل باٟتقيقة يسمى خطئ ا الكعبة ال ْتكم التوجو إليها، واٞتهل باٟتقيقة لو حكم اٞتهل باٟتكم، ولذلك اٞت
 ُ                                                                                                 في عفى عنو، غَت أف الفقهاء استثنوا من ذلك صورة واحدة: فقالوا: إذا كانت القرائن واضحة وبينة على اٞتهة 
                                                                                  ً         ومع ذلك قصر الشخص ُب التوجو إليها فإننا نقوؿ: ىو مقصر ُب االجتهاد. ٔتعٌت ضربوا لذلك مثبل  فقالوا: 

يستطيع أف ٮترج من بيتو وينظر إٔب أي مسجد فينظر للمحاريب  لو كاف الشخص ُب ا١تصر ُب بلد فإنو
فيعرؼ أف جهة القبلة فهنا ىو مقصر ُب البحث، فلذلك يقولوف: من أخطأ ُب القبلة ُب داخل ا١تدف ولو  
كانت مدة طويلة فإنو يؤمر بإعادة الصلوات ا١تاضية كلو؛ ألنو مقصر. كما أننا ُب اٞتهل باٟتكم ال نعذر ُب 

                                      ُ                                          سائل، نقوؿ: إف فبلف معذور. ألف ىذه ٦تا ال ي عذر باٞتهل مقصر ُب التعلم فكذلك أنت مقصر ُب بعض ا١ت
                                                                                         ُ         البحث عن اٟتقيقة. فعندىم ىذه مستثناة، وأما ُب الرب وُب البيداء فإف ا١ترء إذا اجتهد فأخطأ فإنو ي عفى عنو 

                  ُ                  نو ٥تطئ فنقوؿ: إنو ي عفى عنو بالكلية.    ً                                                      مطلق ا، صلى ُب الرب فإذا بو ٥تطئ أو ُب اسًتاحات للقبلة فاكتشف أ
١تاذا؟ ألف ىنا ال قرائن، ىذا ا١تذىب، ومن أىل العلم من يقوؿ: إف اٟتاضرة والرب واحد ال فرؽ بشرط 

ً                                     ً       االجتهاد. وىي الرواية الثانية ُب ا١تذىب، قد يكوف ٣تتهد ا لكنو أخطأ سأؿ اثناف فأخطأ فيخطئ تبع ا ٢تما.                                                   



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٕٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 *** المتن ***
، فَػَلِقيَناُه ِبَعْيِن التَّْمِر،  َعنْ  - ٚٚ ـَ ِمْن الشَّاـِ أََنِس ْبِن ِسيرِيَن قَاَؿ: اْستَػْقبَػْلَنا أََنسًا ِحيَن َقِد

َلةِ -فَػَرأَيْػُتُو ُيَصلّْي َعَلى ِحَماٍر، َوَوْجُهُو ِمْن َذا اْلَجاِنِب  فَػُقْلُت: رَأَيْػُتَك ُتَصلّْي  -ٕٙيَػْعِني َعْن َيَساِر اْلِقبػْ
َلِة؟. فَػَقاَؿ: َلْوال أَنّْي رَأَْيُت َرُسوَؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم يفعلو لم أفعلو.ِلَغْيِر   اْلِقبػْ

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

 أخو ٤تمد بن سَتين. :(أََنِس ْبِن ِسيرِينَ ) قولو:
 وعُت التمر ىي منطقة قريبة من البصرة. :(فَػَلِقيَناُه ِبَعْيِن التَّْمرِ ) قولو:
 يعٍت إٔب يسار القبلة أي متجو عنها. :(فَػَرأَيْػُتُو ُيَصلّْي َعَلى ِحَماٍر، َوَوْجُهُو ِمْن َذا اْلَجاِنبِ ) قولو:
َلةِ ) قولو: وُب نسخة: عن يسار الكعبة، وىذا يدلنا على أف اال٨تراؼ اليسَت  :(يَػْعِني َعْن َيَساِر اْلِقبػْ

درجة، فهنا أنس  (٘ٗ)                ً                    ً  ة إال أف يكوف كبَت ا وىو ما يعادؿ تقريب ا الذي ذكرناه قبل أنو ال يؤثر ُب إتاه القبل
درجة، قد يكوف نصفها ذات اليمُت ونصفها ذات الشماؿ ىي اٞتهة،  (٘ٗ)التفت يسار القبلة، إذف فرؽ 

صلى على ٛتار لغَت القبلة ٍب قاؿ: لوال أ٘ب رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل  -رضي اهلل عنو–فلذلك ىنا أنس 
 م يفعلو ٓب أفعلو. وكاف أنس ُب سفر، وىذا داخل ُب اٟتديث الذي سبق معنا قبل قليل.عليو وسل

ً   يبقى ُب ىذا اٟتديث مسألة واحدة: أف أنس ا  صلى على ٛتار، والفقهاء يقولوف:  -رضي اهلل عنو–                                   
نو من                                                              ُ                     إف اٟتمار ٧تس. فكيف ٨تكم بطهارتو؟ ألىل العلم توجيهات: أقرهبا: أنو ي عفى عن ٧تاسة اٟتمار؛ أل

)إهنا من الطوافُت عليكم الطوافُت والطوافات، مشهور ا١تذىب أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
وىو األقرب وعليو –، ىو الفأر ومن كاف دونو خلقة، واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية والطوافات(

أف ا١تراد بالطوافُت والطوافات ما كاثرت مباشرتو لآلدمي كاٟتمار والبغل وغَته، ولذلك فإننا ٨تكم  -مشاٮتنا
 

 
 ا١تفرغ: وُب نسخة: يسار الكعبة. ٕٙ



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٕٕٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

بأف عرؽ اٟتمار طاىر و٨تكم بأف شعره طاىر، ولذلك أنس صلى عليو، ولكن عذرتو ٧تسة؛ ألنو ٯتكن 
 افُت عليكم والطوافات. التحرز منها ٓتبلؼ ما ذكرت قبل قليل فهو ملحق بالطو 

وبُت اٟتمار حاجز وىو السرج وما ُب  -رضي اهلل عنو–وبعض أىل العلم تكلف وقاؿ: بُت أنس 
 حكمو. وىذا فيو نظر وتكلف.

  



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٕٛ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 ٓٔالشريط: 
 *** المتن ***

 باُب الصُّفوِؼ: 
 : *** الشرح ***

 مفردات الحديث:
بأحاديث باب الصفوؼ، وقد تبع ا١تصنف ُب  -رٛتو اهلل–شرع ا١تصنف  :(باُب الصُّفوؼِ ) قولو:

                                                                      ُ                  ذكر عدد من ىذه األحاديث اإلماـ البخاري ُب إيرادىا كما سيأٌب معنا، والصفوؼ ت عبد هبا ا١تسلموف ُب 
 موضعُت:

 ا١توضع األوؿ: ُب أثناء صبلهتم صبلة اٞتماعة.
 ا١توضع الثا٘ب: عندما يصفوف ُب اٞتهاد.
ُ                 وىذاف ا١توضعاف ش رعا فيها الصف و  الًتتيب فيو، واهلل عز وجل خص ا١تؤمنُت هبذه الطريقة ُب               

أف النيب صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنو–الوقوؼ وىو الصف؛ ليشاهبوا ا١تبلئكة، وقد جاء ُب حديث جابر 
، ولذلك فإف اهلل سبحانو وتعأب قد ىدى ىذه األمة لكثَت )صفوا كما تصف ا١تبلئكة عند رهبا(وسلم قاؿ: 
َ                                                            وكثَت من ا٢تيئات اليت ٓب ي د ؿ إليها األمم قبلنا، فنحن نوافق ا١تبلئكة ُب صفها أو كهيئة صفها  من األفعاؿ،  ُ                     

ً                         عند رهبا جل وعبل، و٨تن نوافق ا١تبلئكة ُب التعبد هلل عز وجل بالسجود أيض ا، فإف النيب صلى اهلل عليو                                                               
، ونوافق (عليو ملك ساجد أطت السماء وحق ٢تا أف تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إال)وسلم قاؿ: 

ً                                                                                   ا١تبلئكة أيض ا ُب التعبد هلل عز وجل بالطواؼ بالبيت فإننا نطوؼ بالبيت، وُب السماء البيت ا١تعمور تطوؼ           
فيو ا١تبلئكة ُب كل يـو يأٌب سبعوف ألف ملك ٍب ال يعودوف لو بعد ذلك، وغَت ذلك من األمور اليت وافق 

ز وجل ٢تم، وُب ىذا إٯتاء ألفضليتهم فإف أفضل ا٠تلق من غَت البشر فيها ا١تسلموف ا١تبلئكة بتوفيق اهلل ع
على نزاع بُت الفقهاء أيهم أفضل ا١تبلئكة أـ صاّب ا١تؤمنُت؟ ىم ا١تبلئكة وال شك، فمن شاهبهم كاف أفضل 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٕٕ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

)٨تن اآلخروف السابقوف على غَتىم من األجناس فا١تسلموف أفضل من غَتىم، واألحاديث ُب ذلك كثَتة 
 ، ىذا من جهة.القيامة(يـو 

                                                                     ومن جهة أخرى: فإف صف  ا١تسلمُت ُب صبلهتم ُب كل يـو ٜتس مرات يؤدي ٟتكمة عظيمة 
)لتسوف صفوفكم أو وىي ائتبلؼ قلوهبم ورٛتة بعضهم ببعض، ولذلك قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

، فإف )سووا صفوفكم لًتٛتوا( ، وقد جاء ُب حديث آخر عند الطربا٘ب أنو قاؿ:ليخالفن اهلل بُت وجوىكم(
ا١ترء إذا صاؼ غَته فكاف معو على صف واحد يقوموف بأفعاؿ وىيئات واحدة ويتكلموف بصوت واحد عند 
التأمُت بعد الفاٖتة وعند القنوت وغَتىا من ا١تسائل فإف القلوب تًتاحم وتأتلف وتتحد وال شك، ولذلك 

مة ىذا الصف أف ا١ترء ال يتكرب على أخيو ولذلك قاؿ: فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم بُت من آثار حك
ّ                                         ً                     ، فإذا جر  أحد أخاه ا١تسلم ليسد فرجة أو ليقدمو قليبل  أو ليأخره فليلن بيد )لينوا بيد إخوانكم ُب الصف(         

أخيو، فمن الف بيد أخيو ُب الصف فمن باب أؤب أنو يلُت بيد أخيو عندما يأمره ٔتعروؼ أو ينهاه عن 
دث النزاع والشقاؽ بعد النيب صلى اهلل عليو وسلم أصبح الناس ال يقبل بعضهم من بعض أي منكر، و١تا ح

أنو قاؿ: إ٘ب ال أنكر من صبلتكم إال عدـ تسويتكم  -رضي اهلل عنو–يعتدلوا ُب الصفوؼ، جاء عن أنس 
احبو، ٍب قاؿ: الصف. ٍب ذكر: لقد رأيتنا مع النيب صلى اهلل عليو وسلم وإف أحدنا ليلزؽ منكبو ٔتنكب ص

وأما اآلف فإف أحدكم إذا أمر صاحبو كاف كالبغل الشموس. يدنيو فيأىب ويرفض، يقدمو أو يؤخره ٯتتنع، 
يدنيو ُب الصف األوؿ وىكذا ٯتتنع، ولذلك كاف االمتناع ُب ىذه األمور دليل على عدـ ائتبلؼ القلوب 

َ   و م ن  يػ ع ظ م  ش ع ائ ر  الل و  ف إ نػ ه ا م ن  تػ ق و ى }طنة وكذلك ىذه قاعدة فإف األشياء الظاىرة تؤثر ُب األمور البا  ْ  َ   ْ  ِ   َ    ِ َ   ِ      َ  ِ  َ  َ   ْ ِّ  َ  ُ   ْ  َ َ
ُ ُ   ِ ال ق ل وب   [، من عظم ا١تسجد ومكة والقرآف وغَت ذلك من األمور، وإذا ذكر ا١تصطفى صلى اهلل ٕٖاٟتج: { ] ْ 

 عليو وسلم صلى عليو وإذا ذكر اهلل عز وجل أثٌت عليو بالتسبيح والتمجيد والتهليل فإف ىذا دليل تعظيم
 ىذه األمور ُب نفسو وال شك.

  *** المتن ***
قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم:  -رضي اهلل عنو-َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  - ٛٚ

 .)َسوُّوا ُصُفوَفُكْم، فَِإفَّ َتْسوِيََة الصُُّفوِؼ ِمْن َتَماـِ الصَّالِة(



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٖٕٓ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 : *** الشرح ***
 مفردات الحديث:

 تسوية الصف ٖتتمل ثبلثة معاف: :(َسوُّوا ُصُفوَفُكمْ ) قولو:
ً                     ا١تعٌت األوؿ: تسويتو ٔتعٌت عدـ ا١تيبلف فيو وذلك بأف يكوف الصف مستقيم ا ال اعوجاج فيو وإ٪تا                                                              

 ىو على ىيئة واحدة.
ا١تعٌت الثا٘ب: تسويتو بعدـ وجود الفرج فيو، فيكوف التسوية ىنا ٔتعٌت إكماؿ الشيء فيكوف تسوية 

، فدؿ على أف التسوية والرص )رصوا صفوفكم(معنوية، ويدؿ على ذلك ما جاء ُب بعض الروايات أنو قاؿ: 
 ٔتعٌت واحد.

ق معنا ُب حديث جابر أف النيب ا١تعٌت الثالث: التسوية ٔتعٌت إكماؿ الصف األوؿ فاألوؿ، وقد سب
 . )صفوا كما تصفوا ا١تبلئكة عند رهبا يكملوف الصف األوؿ فاألوؿ(صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

إذف تسوية الصف الذي أمر بو النيب صلى اهلل عليو وسلم أمر بثبلثة أشياء: بعدـ ميبلنو، وعدـ 
ثا٘ب، ىذه األمور الثبلثة كلها ٭تملها قوؿ النيب        ُ                                             وجود الف رجة فيو، وإكمالو وعدـ نقصو والبداءة بالصف ال

 .)سووا صفوفكم(صلى اهلل عليو وسلم: 
قيل: إف ٘تاـ الصبلة ىو إكما٢تا. ٔتعٌت أف الصبلة  :فَِإفَّ َتْسوِيََة الصُُّفوِؼ ِمْن َتَماـِ الصَّالِة() قولو:

هبذه اٞتملة وىي قوؿ النيب  صحيحة وإف ٓب يكن فيو تسوية للصف، وىذا صحيح، واستدؿ بعض أىل العلم
على أف تسوية الصف با١تعا٘ب الثبلثة السابقة  )فإف تسوية الصف من ٘تاـ الصبلة(صلى اهلل عليو وسلم: 

، أي من كما٢تا، ومن كاف من ٘تاـ الشيء وكمالو فليس )من ٘تامها(سنة وليس بواجب، قالوا: ألنو قاؿ: 
وىو اختيار الشيخ تقي –أىل العلم، وقاؿ بعض أىل العلم بواجب، وىذا ىو مشهور ا١تذىب وقوؿ ٚتاىَت 

: أف تسوية الصف با١تعا٘ب الثبلثة -الدين والرواية الثانية ُب ا١تذىب وبو قاؿ ٚتع من السلف ا١تتقدمُت
السابقة واجب وليس سنة. ودليلهم عليو: أنو جاء من حديث أنس ُب رواية عند البخاري أف النيب صلى اهلل 

، إقامتها وإقامة الصبلة واجبة، فدؿ على أنو واجب، )فإف تسوية الصف من إقامة الصبلة(اؿ: عليو وسلم ق



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٕٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 ُ                                                                                   وي ضاؼ إٔب ذلك ما سيأٌب ُب حديث النعماف بعد قليل حينما بُت النيب صلى اهلل عليو وسلم أف من ٓب 
              ُ                                   يسو الصف فقد ت وعد بأف ٮتالف اهلل بُت وجهو، كما سيأٌب.

 الثا٘ب سنذكر مسألتُت: قبل أف ننتقل إٔب اٟتديث
ا١تسألة األؤب: متعلقة بكيفية تسوية الصف با١تعا٘ب الثبلث اليت ذكرناىا قبل قليل ٍب نذكر فائدة 
تتعلق بأفضلية الصفوؼ وما ُب حكمها، ذكرنا قبل قليل أف تسوية الصف ُب ثبلثة أشياء: اعتدالو، وسده 

 لثا٘ب قبل إكماؿ الصف األوؿ.ما يكوف فيو فرج، وإكمالو ما يبدأ الشخص بالصف ا
                                           ً       ً                                    نبدأ باألوؿ: وىو عدـ اعوجاجو، يعٍت جعلو مستوي ا معتدال  غَت معوج، القاعدة عند أىل العلم: أف 
ً                                                            األصل ُب الصف أف يكوف مستقيم ا إال ُب موضع واحد وىذا ا١توضع ىو عند بيت اهلل اٟتراـ، فإنو يكوف                           

ُب قروف ماضية كاف الناس يصلوف ّتانب الكعبة على ىيئة     ً                                    دائر ا عليو، وقد ذكر بعض علماء السَت: أنو 
مربع، يعٍت كل جهة ليس على ىيئة الدائرة إ٪تا على ىيئة ا١تربع ٍب رجع ١تا كاف عليو العهد األوؿ وىو اإلدارة 
                                          ً                                                حوؿ البيت، وىذه الفائدة ذكرىا إف ٓب أكن وا٫ت ا ابن اٞتزري ُب تارٮتو أو بعض من أرخ من ا١تتأخرين ُب 

ريخ مكة نسيت اآلف من ىو، إذف كاف الناس ُب عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم والصحابة والعهد األوؿ تا
                ً    ُ                                                                             يدوروف عليها دور ا ٍب ت رؾ ذلك األمر فكانوا يستقيموف بأهنم عرفوا القاعدة فقالوا: ٬تب االستقامة فنستقيم. 

ده بسنُت، إذف قلنا: األصل فيو أف يكوف                                        ُ                وما عرفوا االستثناء أنو مقابل الكعبة، ٍب أ رجع األمر ىذا بع
، ويكوف التسوية هبذا ا١تعٌت بأف يكوف الناس  ً                                             ً                                        مستقيم ا إال أف يكوف ا١ترء ّتانب الكعبة فإنو يكوف مائبل       
مستقيمُت، وقد كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم يساوي بُت الناس بيده فبل يتقدـ أحد على أحد، فلو تقدـ 

ً                                              اٟتالة يكوف معوج ا غَت مستقيم، والنيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يدور  شخص على آخر فإنو ُب ىذه               
 عليهم بعصا وبيده لتكوف الصدور وا١تناكب مستوية.

                                ً                                          بعض الناس أصبحوا ٬تعلوف ُب األرض خط ا كما ُب ا١تسجد، فهل ىذا ا٠تط ٦تنوع أو مشروع؟ 
اء، وإف كاف االستواء يتحقق بوسيلة كهيئة                                  ً                     اٟتقيقة أف ىذا ا٠تط ليس ُب ذاتو مشروع ا وإ٪تا ا١تقصود االستو 

ىذه ا٠تطوط فإف احملققُت من أىل العلم يقولوف: ال مانع منو؛ ألننا ٓب نتعبد اهلل عز وجل هبذا ا٠تط ونقوؿ: 
                     ً            : إف ىذا ا٠تط ليس واجب ا ألنو ٓب يكن -رٛتو اهلل–إف ىذا ا٠تط واجب. ولذلك من قاؿ من أىل العلم 
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                                    ً              ً                     لى اهلل عليو وسلم. نقوؿ: نعم، ليس واجب ا لكنو ليس ٦تنوع ا وليس بدعة؛ ألننا ٓب      ً              موجود ا ُب عهد النيب ص
                               ً                                                         نتعبد اهلل عز وجل هبا وٓب ٧تعلها شرط ا لصحة االستواء، ا١تقصود ا١تعٌت ىو االستواء أف يكوف الناس على 

 خط واحد، وكبلـ أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة واضح وبُت.
                     ُ                                     ؼ: قالوا: عدـ وجود الف رج بُت الصفوؼ. يقوؿ الشيخ تقي الدين: ا١تعٌت الثا٘ب من تسوية الصفو 
                               ُ         ُب سد الفرج، وأال يكوف بُت الصفوؼ ف رج فإنو  -وقاؿ قبلو النووي–وقد جاءت أحاديث كثَتة مستفيضة 

مدخل للشيطاف يدخل فيو ُب التفريق بُت القلوب. وأكمل ما يكوف بو سد الفرج ىو التبلصق ولذلك جاء 
ً                   ُب الصحيح أيض ا قاؿ: فلقد كانوا  -رضي اهلل عنهما–والنعماف بن بشَت  من حديث أنس  -يعٍت الصحابة–           

يلصق أحدىم منكبو ٔتنكب صاحبو وكعبو بكعبو. فالتبلصق ىو الذي بُت سداد الفرج، ليس ا١تقصود 
اص ٔتعٌت                                                                     ً           بالتبلصق أف اإلنساف يرص من ّتانبو وإ٪تا ٯتس صاحبو فإف ىذا أقل ما يسمى تبلصق ا، ألف الًت 

                       ً                                                               الضغط ٬تعل الشخص يًتؾ شيئ ا أىم وىو ا٠تشوع فكثَت من الناس إذا التصق بو هبذه ا٢تيئة فإنو يذىب 
ا٠تشوع، إذف ما الذي قصده الصحابة؟ أف بعضهم ٯتس منكبو منكب صاحبو و٘تس كعبو كعب صاحبو، 

 وف ا١تكاف ضيق.إذف ىناؾ ٘تاس، وىذا معٌت الًتاص، فليس ا١تقصود أف الشخص يضغط صاحبو ويك
 ىل ٘تاس األكعب و٘تاس ا١تناكب سنة أـ ليس بسنة؟. س:
ثبت عن اثنُت من الصحابة ٭تكوف عن الصحابة أهنم فعلوا ذلك و٫تا: النعماف بن بشَت،  جػ:

–وأنس، و٫تا من صغار الصحابة، أف الصحابة كانوا يًتاصوف با١تناكب واألكعب، ىذا الفعل من الصحابة 
، )سووا صفوفكم(خرج ٥ترج امتثاؿ األمر، فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  -مرضواف اهلل عليه

، فكاف أحدىم ُب ابتداء الصبلة يلصق كتفو بكتف صاحبو من باب أننا ال يوجد بيننا فرجة، فإذا )تراصوا(
                                                                ً                             ٖتقق عدـ وجود الفرجة فإننا نقوؿ: ىي السنة. وأما التبلصق فليس مقصود ا بذاتو؛ ألف النيب صلى اهلل عليو 

ل ُب الرجل ىو السنة ُب ذاتو وسلم ٓب يأمر بو، الذي أمر بو عدـ وجود الفرج فبل نقوؿ: إف التصاؽ الرج
المتثاؿ األمر، فهو من باب التفسَت وىو من باب ا١تبالغة ُب  -رضواف اهلل عليهم–وإف ما فعلو الصحابة 

الًتاص وُب استواء الصف، ا١تقصود ماذا؟ أف تكوف ىناؾ ٦تاسة بُت ا١ترء وبُت صاحبو، إذا كاف ُب طوؿ 
 فبل ٯتكن أف يستويا با١تناكب وإ٪تا رٔتا كاف ُب ذراع من ّتانبو. بعضيهما با١تناكب، وإذا كاف أحد٫تا أطوؿ
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             ً                                  ً                             إذف ليس مقصود ا التبلصق وبناء على ذلك األكعب أحيان ا فيها تكلف أف يكوف ىذا األمر 
                                                                             ُ               وخاصة االستدامة ُب الصبلة وإ٪تا يكوف ُب أو٢تا، ولكن لو فعلها الرجل مع من ّتانبو ما ت نكر، ولذلك أنس 

ماذا قاؿ؟ قاؿ: وأما اآلف فإف أحدكم يكوف كالبغل الشموس. يأىب أف يلتصق بو صاحبو  -ورضي اهلل عن–
وإذا جره صاحبو أىب أف يأٌب وىكذا، ولكن اإلنساف يأمر غَته با١تعروؼ وينهاه عن ا١تنكر حىت وإف كاف ىذا 

 األمر سنة أو واجب ومنو الًتاص على ا٠تبلؼ الذي سبق معٌت قبل قليل.
لث ُب استواء الصفوؼ: ٔتعٌت إكماؿ األوؿ فاألوؿ منها فإف ىذا واضح، يكوف إكماؿ ا١تعٌت الثا

األوؿ باألوؿ إذا كاف الصف لو منتهى، ٔتعٌت الصفوؼ اليت ُب ا١تساجد ٢تا منتهى جدار ٭تده من اليمُت 
ً      ومن الشماؿ فهنا إكماؿ الصف أؤب من ابتداء الصف من جديد، وأما لو كاف ا١تكاف فسيح ا مثل من                                                                              

يصلي ُب الرب فإنو رٔتا ال يكوف منتهى للصف األوؿ فهذا ٦تا يلـز منو التسلسل ولذلك يقولوف: إف إكماؿ 
                                               ً                                          الصف ىنا الذي يكوف ىو اآلكد ويدخل ُب الوجوب أحيان ا عند من يرى الوجوب فإنو إ٪تا يكوف إذا كاف 

 للصف منتهى وحد كحاؿ ا١تساجد وغَتىا.
هبذه وىي النوع األوؿ، ١تا قلنا: ١تا قلنا: إف االستواء با١تعٌت األوؿ يبقى عندنا مسألة ما يتعلق 

االعتداؿ، االعتداؿ يكوف إ٪تا ىو با١تناكب والصدور وليس بأطراؼ األصابع، االعتداؿ وعدـ تقدـ أحد 
على أحد إ٪تا ىو بالصدور وا١تناكب وليس بأطراؼ األصابع؛ ألف بعض الناس أطوؿ من بعض ُب الرجل 

لعربة ٔتقدـ األصبع، الرجل، وإ٪تا العربة باألكعب وا١تناكب ولذلك النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف فليس ا
يسوي الناس بيده عليو الصبلة والسبلـ وىم صافوف ُب ا١تسجد، وينبٍت على ىذه ا١تسألة كثَت من ا١تسائل 

ً                           لكن من أ٫تها: عندما يكوف ا١ترء يصلي قاعد ا على كرسي ُب الصف فيكوف يك         ً          وف مستوي ا ُب الصف؟                                      
                               ً        ً                                                 نقوؿ: إذا كاف يقف وإ٪تا يصلي راكع ا وساجد ا على الكرسي فإنو ٬تعل قدميو ُب الصف والكرسي خلفو؛ 
ً                       ألف العربة باالستواء حاؿ القياـ ُب الصف، وإف كاف ال يستطيع القياـ فيصلي قائم ا على كرسي فإنو يقدـ                                                                         

                         ً                كرسيو حىت يكوف صدره مساوي ا لصدر من ّتانبو.
 ** المتن ****
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قَاَؿ: َسِمْعُت َرُسوَؿ اللَِّو صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنهما-َعِن النػُّْعَماِف ْبِن َبِشيٍر  - ٜٚ
 .)لَُتَسوُّفَّ ُصُفوَفُكْم َأْو لَُيَخاِلَفنَّ اللَُّو بَػْيَن ُوُجوِىُكْم(وسلم يَػُقوُؿ: 

ُيَسوّْي ُصُفوفَػَنا، َحتَّى َكأَنََّما ُيَسوّْي ِبَها اْلِقَداَح، َوِلُمْسِلٍم: َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم 
ـَ، َحتَّى إَذا َكاَد َأْف يَُكبػَّْر، فَػَرَأى رَُجالً  بَاِديًا َصْدرُُه،  َحتَّى إَذا رََأى َأْف َقْد َعَقْلَنا َعْنُو، ثُمَّ َخَرَج يَػْوًما فَػَقا

 .َفُكْم َأْو لَُيَخاِلَفنَّ اللَُّو بَػْيَن ُوُجوِىُكْم()ِعَباَد اللَِّو، لَُتَسوُّفَّ ُصُفو فَػَقاَؿ: 
 : *** الشرح ***

ىذا اٟتديث حديث النعماف، أًب اٟتديث ُب رواية مسلم وىو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  
كاف يسوي صفوفنا، وكاف النيب صلى اهلل عليو وسلم يسوي الصف بقولو وبيده وبعصاه عليو الصبلة 

جاء ُب بعض الروايات: أنو يرسل بعض أصحابو ليبلغو تسوية الصفوؼ الذين ال يراىم من خلفو والسبلـ، و 
عليو الصبلة والسبلـ، فهذه أربعة أشياء كاف يسوي هبا النيب صلى اهلل عليو وسلم الصف: بقولو، وبيده، 

 وبالعصا، ويرسل بعض أصحابو ليبلغونو.
 مفردات الحديث:

   ِ        ِ                                        والق داح ٚتع ق دح وىو السهم، فإف ا١ترء إذا أراد أف يربي  :(ُيَسوّْي ِبَها اْلِقَداحَ َحتَّى َكأَنََّما ) قولو:
ً                              سهم ا، يعٍت السهم يؤخذ من ا٠تشب فيربى بالسكُت لكي يكوف مستقيم ا، والعصا تكوف مائلة فيسويها                                                       ً   

             ً  ال يرمى هبا رمي ا                                                    ً                        ا١ترء بالسكُت حىت تكوف مستقيمة؛ ألف السهم إذا كاف مائبل  وليس على خط مستقيم فإهنا
ً                                                                                     جيد ا وال تكوف مصيبة، ولذلك ىذا يدؿ على أف النيب صلى اهلل عليو وسلم يشدد ُب تسوية الصف لكي ال    
ً             يكوف ىناؾ تقدـ وال تأخر، كما يأٌب الشخص بالسكُت فيربي ا٠تشب لكي يكوف مستقيم ا وعلى ىيئة                                                                       

 مستقيمة وىذا من شدة ا١تبالغة ُب قضية عدـ ا١تيبلف فيو.
يعٍت حىت رأى النيب صلى اهلل عليو وسلم أف الصحابة  :(َحتَّى إَذا رََأى َأْف َقْد َعَقْلَنا َعْنوُ ) ولو:ق

 عقلوا عنو أي فهموا ىذا األمر فأصبحوا يعملوف ىذه التسوية وحدىم بدوف أمر منو صلى اهلل عليو وسلم.
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ـَ، َحتَّى إَذا َكاَد َأفْ ) قولو: يعٍت قبل أف يكرب، بعد اإلقامة وىي تكبَتة  :(ُيَكبػّْرَ  ثُمَّ َخَرَج يَػْوًما فَػَقا
                      ً     ً       اإلحراـ التفت فرأى رجبل  بادي ا صدره.

       ً                                            أي متقدم ا صدره على الصف، فيكوف ىنا قد خالف االستواء  :(فَػَرَأى رَُجاًل بَاِديًا َصْدرُهُ ) قولو:
 ٔتعٌت األوؿ وىو عدـ االعتداؿ فيو.

قولو صلى اهلل عليو وسلم:  :ُصُفوَفُكْم َأْو لَُيَخاِلَفنَّ اللَُّو بَػْيَن ُوُجوِىُكْم( ِعَباَد اللَِّو، لَُتَسوُّفَّ ) قولو:
                                       ُ                     ، ىذا وعيد قد يكوف من باب العذاب اٟتسي فت غَت وجوىكم فتنقلب إٔب )أو ليخالفن اهلل بُت وجوىكم(

أو ليخالفن اهلل بُت )                                       ُ                            وجوه غَت وجوىكم اٟتقيقة كما سيأٌب معنا قد ت قلب إٔب صورة ٛتار أو غَت ذلك، 
. وجوىكم(                           ً                          أي آراؤكم فيصبح بعضهم ٥تالف ا لبعض، وكبل األمرين مذمـو

 فقو الحديث:
ً        ا١تسألة األؤب: أف تسوية  الصف واجبة لتأكيد النيب صلى اهلل عليو وسلم عليها بالفعل دائم ا وعدـ                                                                                 

 تركو ٢تا إال ١تا عقلوا الصحابة عنو فكانوا يفعلونو.
ا فقاؿ:  ً         ا١تسألة الثانية: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم رتب عليها وعيد  )أو ليخالفن اهلل بُت                                                       

       ُ                             ً                                                ، وما ر تب عليو وعيد فبل بد أف يكوف ٤ترم ا، ىذه قاعدة، ٦تا يثبت النهي على التحرٙب أف يكوف وجوىكم(
 يو وعيد.مرتب عليو وعيد، ا١تكروه ال يًتتب عليو وعيد، أو ترؾ ا١تستحب ال يًتتب عل

ا١تسألة الثالثة: قاؿ أىل العلم: إف ىذا اٟتديث دليل على أف كبلـ اإلماـ بُت اإلقامة وقبل الصبلة 
                                  ً                                                          جائز وخاصة إذا كاف ١تصلحة الصبلة خبلف ا لبعض فقهاء ا١تالكية من العراقيُت الذين يقولوف: إف الكبلـ ال 

فصل بينهما بكبلـ. وىذا اٟتديث نص ُب جواز                                            ُ ٬توز؛ ألنو ٬تب ا١تواالة بُت اإلقامة وبُت الصبلة فبل ي  
 الكبلـ.

، وأف يذكرىم ذلك كما )سووا صفوفكم(ا١تسألة الرابعة: أنو يستحب للمرء أف يقوؿ ١تن خلفو: 
 فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم.

 *** المتن ***
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َتُو ُمَلْيَكَة َدعَ -رضي اهلل عنو-َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  - ٓٛ ْت َرُسوَؿ اللَِّو صلى اهلل عليو : َأفَّ َجدَّ
، قَاَؿ أََنٌس: فَػُقْمُت إَلى َحِصيٍر لََنا َقْد )ُقوُموا َفأُلَصلَّْي َلُكْم؟(وسلم ِلطََعاـٍ َصنَػَعْتُو، فََأَكَل ِمْنُو، ثُمَّ قَاَؿ: 

ـَ َعَلْيِو َرُسوُؿ اللَّو ص لى اهلل عليو وسلم َوَصَفْفُت أَنَا َواْلَيِتيُم اْسَودَّ ِمْن طُوِؿ َما لُِبَس، فَػَنَضْحُتُو ِبَماٍء، فَػَقا
 صلى اهلل عليو وسلم.  َورَاَءُه، َواْلَعُجوُز ِمْن َورَائَِنا. َفَصلَّى لََنا رَْكَعتَػْيِن، ثُمَّ اْنَصَرؼَ 

ـَ اْلَمْرأََة َوِلُمْسِلٍم: َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم َصلَّى ِبِو َوبِأُمِّْو فََأقَاَمِني َعْن يَمِ  يِنِو، َوَأقَا
 َخْلَفَنا.

 اليتيم: قيل ىو: ُضميرة جدُّ حسين بن عبد اهلل بن ضميرة
 : *** الشرح ***

 مفردات الحديث:
َتُو ُمَلْيَكةَ ) قولو: ً                   ا١تراد ّتدتو أـ أمو فإف أنس ا فإف أمو أـ سليم  :(َأفَّ َجدَّ وىذه  -رضي اهلل عنها–                        

 .-عنهارضي اهلل –ىي أمها مليكة 
وكاف النيب صلى اهلل  :(َدَعْت َرُسوَؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم ِلطََعاـٍ َصنَػَعْتُو، فََأَكَل ِمْنوُ ) قولو:

ُ                                                                         عليو وسلم إذا د عي أجاب، وىذا من مكاـر أخبلؽ صلى اهلل عليو وسلم، وكذا ا١تسلم الواجب عليو أو                
ُ                ي ستحب لو على سبيل اإلطبلؽ إذا د عي دعاء خاص بو  ُ             أف ٬تيب إال وليمة النكاح فإنو إذا د عي إٔب وليمة ُ                                                             

                                                                      ُ                     النكاح وجب عليو اٟتضور وما عدا وليمة النكاح ٦تا ال يقصد بو معٌت ٦تنوع فإنو ي ستحب لو اٟتضور إال أف 
يكوف لو معٌت ٦تنوع كطعاـ ا١تتبارين وقد هنى عنو النيب صلى اهلل عليو وسلم كما ثبت عند أيب داود وا١تتباروف 

ً                 ً                                               لذين يباري بعضهم بعض ا ُب الطعاـ تفاخر ا يقوؿ: أنا وضعت أكثر منك، وأنا وضعت أحسن منك، ىم ا                    
 وأنا وضعت من الطعاـ أجود وأغلى. وىكذا.

أي أكل منو صلى اهلل عليو وسلم وىذا يدلنا على أف ا١ترء إذا دعي فالسنة لو  :(فََأَكَل ِمْنوُ ) قولو:
، كاف يقوؿ: أقل ما   -رٛتو اهلل–وبعض الفقهاء كأيب الوفاء بن عقيل                                 ً أف يأكل ولو كاف أقل ما يسمى أكبل 
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        ً                                                      ً                          يسمى أكبل  ىو أف يغمس يده ُب مرؽ أو ماء ٍب يأٌب بو. وىذا ال يسمى أكبل  وإ٪تا يأكل ٦تا وجد فإف ىذا 
 من كماؿ أدب الشخص وخلقو وقبولو لدعوة غَته.

كانوا ٭تبوف أف يصلي هبم   -رضواف اهلل عليهم–لصحابة ا :ثُمَّ قَاَؿ: ُقوُموا َفأُلَصلَّْي َلُكْم؟() قولو:
النيب صلى اهلل عليو وسلم ليتعلموا األحكاـ من جهة، ومن جهة أخرى: ليتخذوا ا١تقاـ الذي صلى فيو النيب 
صلى اهلل عليو وسلم مصلى ٢تم، كما ُب حديث عتباف بن مالك ُب الصحيحُت أنو قاؿ: صل يا رسوؿ اهلل. 

ى، وىذا خاص بو صلى اهلل عليو وسلم؛ ألنو مبارؾ وال يقاس غَته بو، وعندما نقوؿ: إنو ليتخذ مكانو مصل
يصلى ُب مكاف، فبل نقوؿ: إهنا من باب السنية وإ٪تا من باب ا١تتابعة. وفرؽ بُت الثنتُت، ليس من باب بركة 

حينما كاف  - عنورضي اهلل–البقعة وإ٪تا من باب ا١تتابعة، ولذلك أخطأ من أخطأ ٦تن يظن أف ابن عمر 
                                                                     ُ                    يصلي ُب ا١تواضع اليت كاف يصلي فيها النيب صلى اهلل عليو وسلم وٖتت الشجر الذي ي صلي فيو أنو من باب 
التربؾ هبذه ا١تواضع، ال، وكبل، وإ٪تا ىو من باب ا١تتابعة، إذ صلى ُب ىذا ا١توضع فصلى فيو، وأما ٚتاىَت 

كانوا يروف أف ا١توضع الذي ٓب يقصده النيب صلى اهلل عليو   فإهنم -رضي اهلل عنو–الصحابة حاشا ابن عمر 
                       ً         وسلم بالصبلة فليس مقصود ا ُب ذاتو.

 وىذه اٞتملة فيها من الفقو مسائل: :(ُقوُموا َفأُلَصلَّْي َلُكمْ ) قولو:
وأما                  ُ                                                 ُ                 ا١تسألة األؤب: أنو ي شرع صبلة اٞتماعة ُب النافلة ا١تطلقة، النوافل ا١تطلقة ت شرع فيها اٞتماعة 

                                        ُ                                                     النوافل ا١تقيدة اليت ورد ٢تا سبب ٓتصوصها فبل ي شرع ٢تا اٞتماعة، وعندما تكلمنا عن السنن الرواتب قلنا: 
                             ُ                                      ُ                      من خصائص السنن الرواتب أهنا ال ت شرع ٢تا اٞتماعة. أما السنن ا١تطلقة فنعم ي شرع ٢تا اٞتماعة، السنن 

ماعة الركعتاف اليت بعد ا١تغرب نقوؿ: ال، خالفت ا١تطلقة اليت ليست ذات سبب، إ٪تا لو أردنا أف نصلي اٞت
السنة. ركعيت الفجر نصليها ٚتاعة؟ نقوؿ: ال، خالفت السنة. وىكذا. إذف ىذا األمر األوؿ وىو مشروعية 
الصبلة على ىذه ا٢تيئة إال ُب حالة واحدة عندما يعتقد ا١ترء أف الصبلة ٚتاعة سنة ُب ذاهتا، يعٍت من باب 

ً  ا١تداومة دائم ا                                               ً      ً            ال يصلي إال ّتماعة فنقوؿ ىنا: ٩تشى أنك اعتقدت شيئ ا واجب ا وليس كذلك.            
                                         ُ                                            ا١تسألة الثانية: أف ٦تا يبارؾ فيو ا١تكاف أف ي دعى فيو، أليس إذا جاءؾ مولود دعوت لو؟ وإذا 
ً                                                  اشًتيت بيت ا دعوت فيو؟ وإذا لبست ثوب ا جديد ا سألت اهلل عز وجل ا١تباركة فيو؟ وىكذا، فإف بركة كل       ً                         ً         
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ُ                                                                                موضع ما د عي فيو، والصبلة إ٪تا ٝتيت صبلة لكوهنا دعاء، فا١تكاف الذي يصلي فيو ىو ا١تكاف الذي يكوف          
    ً        ً                   ُ                                                      مبارك ا ميمون ا على صاحبو، ولذلك ي ستحب للمرء يقولوف: أف يكثر من الصبلة ُب كل مكاف فإف خَت 

ا قاعدة أهنا تطلق على أمرين: تطلق البقاع وأحبها إٔب اهلل عز وجل ا١تساجد. وا١تساجد وا١تصلى وا١تقربة ذكرن
على ا١تكاف احملاط، وقد تطلق على موضع السجود، فإف أحب األماكن ُب بيتك ما صلي فيو، فلذلك صل 
                    ً                                    ُ                                  ُب بيتك إال ما كاف ٦تنوع ا من الصبلة فيو، وقد ذكروا آثار أنو ي ستحب أف يتنقل ا١ترء ُب الصبلة لكن ال 

                                           ً      ً    على أف ا١ترء يصلي ُب غَت ما مكاف وال يتوطن مكان ا واحد ا ال  يصح منها حديث، ولكن العمومات تدؿ
 يصلي إال فيو.
لس  :(قَاَؿ أََنٌس: فَػُقْمُت إَلى َحِصيٍر لََنا َقْد اْسَودَّ ِمْن طُوِؿ َما لُِبسَ ) قولو: ُ    اٟتصَت ىو الذي ٬ت               

ف اللبس من باب االستخداـ               ُ                                                 ُ       عليو، وقولو: ل بس. ليس معناه أنو يلبس كهيئة الثوب وإ٪تا لبس أي است خدـ فإ
َ ُ   ى ن  ل ب اس  ل ك م  و أ نػ ت م  ل ب اس  ٢ت  ن  }ومن باب ا١تبلمسة للشيء، ولذلك قاؿ اهلل عز وجل:    ٌ  َ ِ   ْ  ُ ْ َ َ   ْ  ُ  َ  ٌ [، ٚٛٔالبقرة: { ]ُ     ِ َ 

 كانوا ُب فقر شديد وُب حاجة كبَتة.  -رضواف اهلل عليهم–لوجود ا١تبلمسة، وىذا يدؿ على أف الصحابة 
ـَ َعَلْيِو َرُسوُؿ اللَّو صلى اهلل عليو وسلمفَػَنَضْحُتُو ) قولو: نضح أنس ٢تذا اٟتصَت  :(ِبَماٍء، فَػَقا

 با١تاء لو أحد سببُت وكبل٫تا ٦تكن فيكوف السبباف صحيحُت:
السبب األوؿ: أف يكوف النضح من باب إزالة الوسخ، من باب الغبار، فنضح عليو ا١تاء وعرفنا 

، يكوف نضحو من باب إزالة الغبار، من باب التكـر مع النيب صلى معٌت النضح وىو رش ا١تاء وليس الغسل
 اهلل عليو وسلم بإعطائو أكـر ما عندؾ، إذف ىذا ا١تعٌت األوؿ وىو ال يكوف فيو مشروعية وإ٪تا أدب.

ً                       السبب الثا٘ب: قالوا: أف يكوف ىذا اٟتصَت ي شك ُب ٧تاستو، ليس ٧تس ا وإ٪تا مشكوؾ ُب ٧تاستو،                    ُ                                     
ُ                         نجس كيف يطهر؟ بغسلو أو باستحالة النجاسة، أما ما ش ك ُب ٧تاستو فبل ندري ٧تس أـ فيقولوف: إف ال                                                 

                                                                             ُ         ليس بنجس فاألصل أنو طاىر، لكن يقولوف: من باب االستحباب وليس من باب الوجوب أنو ي نضح، يرش 
ُ    رش ا. و٦تن نص على ىذا االستحباب: ا١تالكية، وشيخ اإلسبلـ ابن تيمية، فإهنم يروف أف ما ش ك ف                                                                             ً يو ال  

ُ                                  ٬تب غسلو وإ٪تا ي ستحب نضحو، ويسمي فقهاء ا١تالكية ما ش ك ُب ٧تاستو با١تستنكح ولذلك يقولوف:                                     ُ             
 ُ                                                                                        ي نضح ُب ثبلثة مواضع: عند ٧تاسة ا١تذي، وعند بوؿ الغبلـ الذي ٓب يأكل الطعاـ، وعند الشك ُب النجاسة 
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ً          ً                    ً                     ترشو رش ا استحباب ا، واألوؿ والثا٘ب وجوب ا، وقلنا: إف ا١تالكية  يسموف ىذا الشك با١تستنكح، وىذا من       
                                                ُ                                          ا١تصطلحات فإف بعض طلبة العلم يقرأ عند ا١تالكية: وي نضح ا١تستنكح. ما معناىا؟ ال يعرؼ، ولذلك مهم 
ً                                                                                   جد ا أف طالب العلم إذا أقدـ على كتاب أو على مذىب أف يعرؼ مصطلحاتو ويعرؼ عاداتو وكلمة   

                                   ً       من علماء ا٢تند اٟتنفية عندما ألف كتاب ا ٝتاىا  -رٛتو اهلل– العادات ىذه عرب هبا الشيخ عبد اٟتي اللكنوي
ُ                        ، أي ألفاظو ما ىي؟ ٝتاىا عادات، إذف ما ش ك ُب ٧تاستو ىو طاىر ولكن )عادات صاحب ا٢تداية(                                       

 ُ          ي ستحب رشو.
ـَ َعَلْيِو َرُسوُؿ اللَّو صلى اهلل عليو وسلم) قولو: أي وصلى، وصبلة النيب صلى اهلل عليو  :(فَػَقا

ي عنو إ٪تا ىو جعل شيء خاص  وسلم ُ                          عليو تدلنا على مسألة: وىو أف الصبلة على اٟتصَت جائزة، الذي هن                                                          
عندما قاؿ: شكونا إٔب النيب صلى اهلل  -رضي اهلل عنو–بالوجو، وىذا ثابت ُب حديث خباب بن األرت 

    ُ          صلى ي سن لو أال عليو وسلم ما ٧تده من رمضاء األرض وحرىا فلم يشكنا. ما وافقنا، فدؿ على أف ١تن 
ُ                        يضع شيئ ا بُت وجهو وبُت األرض أو بُت يديو؛ ألف ُب ىذا تكرب نوع ا ما وفيو ع جب بالنفس، وأما إف وضع            ً                                               ً       
   ً                                                                                       شيئ ا لو ولغَته كالسجاد فنحن اآلف نصلي على السجاد ودوننا أرض فبل شيء فيو فإف النيب صلى اهلل عليو 

                          ً   وسلم صلى على حصَت فيكوف عام ا.
فهنا تسميتو باليتيم ليس من باب ا١تنقصة وإ٪تا من بياف  :(ُت أَنَا َواْلَيِتيُم َورَاَءهُ َوَصَففْ ) قولو:
 وصف اٟتاؿ.

اْلَقْدُح لَْيَس ِبِغيَبٍة ُب 
 ِٕٚست ةٍ 

*** 
*** 

 ُمَتظَلٍِّم َوُمَعرٍِّؼ َو٤ُتَذِّرٍ 
َعانََة ُب   إزَاَلِة ُمْنَكرٍ طََلَب اإْلِ

 

 
 ا١تفرغ:  ٕٚ

 (: ٘ٔوقاؿ األفقهسي ُب كتاب )آداب األكل( )ص 
 .األبيات ىذه وىي قصيدة ٚتلة من أبيات ٚتلة ُب نظمتها موضعا عشر سبعة ُب تباح والغيبة

َ   ِ ل ق وؿ   ... ُ  َ    ً م بت دئا   ِ   َ  ُ ا غت بت   ما ِ   إ ذا َ    َ ع ليك   َ   و ما  ست شَت   َ ُ   ِ و ن صح   ُ   ٍ ر شد   ِ 
 َ   ِ ا١ت
ُ
 َ  و ال   

= 
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 َوِلُمْظِهٍر ِفْسًقا َوُمْستَػْفٍت َوَمنْ 
 

 

َ  ِّ و م ع ر ؼ  : ومن باب التعريف قولو: اليتيم.َ ُ 
يعٍت جدتو، ولذلك فإف نفس الشيء نقوؿ: إف تسمية األـ أو اٞتدة  :(َواْلَعُجوُز ِمْن َورَائَِنا) قولو:

  بالعجوز ليس من باب ا١تنقصة وإ٪تا من باب التعريف، وبعض الناس عندنا اآلف إذا أراد أف يسأؿ عن والدؾ
وأمك يقوؿ: كيف حاؿ العجوز والشايب. ىذا ليس فيو من سوء األدب ُب شيء وإ٪تا ىو ىكذا من باب 

 التعريف، وىذا عرؼ ما زاؿ حىت عند بعض الناس ُب بعض األماكن.
ىذه اٞتملة تدلنا على أف األفضل ُب التطوع أف يكوف مثٌت، وقد صح  :(َفَصلَّى لََنا رَْكَعتَػْينِ ) قولو:

ً                         ، وثبت عنو أيض ا وإسناده ال بأس بو ولكن )صبلة الليل مثٌت مثٌت(عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ:               
 ٫تا.                          ُ                      ، فالسنة أف تكوف مثٌت مثٌت، ت صلى ركعتاف ٍب يسلم بعد)صبلة النهار مثٌت مثٌت(األوؿ أصح أنو قاؿ: 

أي خرج، وىذا يدلنا على أف ا١تسلم ٭ترص على أف  :(ثُمَّ اْنَصَرَؼ صلى اهلل عليو وسلم) قولو:
)ما من قـو ٬تلسوف يكوف آخر ما يفعلو ُب ٣تلسو ذكر اهلل عز  وجل، ولذلك بُت صلى اهلل عليو وسلم أنو: 

ُ              االستغفار أف من ختم ٣تلسو بو غ فر لو ما كاف ، وذكر ُب سيد ٣تلًسا ٍب ال يذكروف اهلل إال كاف عليهم ترة(                            
تم بالدعاء وذكر اهلل عز  ُ                       ُب ذلك اجمللس من نقص وعيب وإٍب، ولذلك كاف ا١تشروع دائم ا ُب كل شيء أف ٮت                 ً                                                 

 

 

ُ  ت ذك ر ِ  إ ف خط ىء        ََ العآب    َ  
 
ِ   َ ا١ت  
ُ
ِ  ِ ل تاب ع و       َ   ع دال  َِ  ٍ ذ ل ة   ذي َ   ع لى َ  َ   َ ت ست عُت   َ  أ و ...  ِ  ِ 

ُ  ت ذك ر َ  أ و ِ  ِ سام ع و    ِ  َ ع ند    َ    ً ق بيحا   ِ   ً إ ٝتا   َ   ِ  ج ه بل ما َ      ً م قصودا   ِ  ِ ب و   َ  َ   َ ي ست عُت   كي ...   ِ   َ 
َ  ٍ أ عم ش   َ     م ثبلأو َ    ٍ أ عور   َ  أ و ذا    َ قاؿ   َ َ    ٍ ك أ سود   َ  ٍ أعم ش   أو ُ َ  ً ٥ت  َتا   َ   َ  َ أعر ج   أو ُ َ  ً ٥ت  َتا       َ   ً ن قبل     
َ  ُ و ع صم ة     ِ َ  س ق ط ت   َ  الف ىت ُ   ِ ج رح   ُب   َ   ِ الق رض   َ   َ َ  ا حتم بل َ  ق د   َ    الف توى ُب   َ   ُ الق دح   َ  ِ  َ ك ذل ك   ... َ     ِ 

َ  الو ٕب أو   ٌ    الق ضاة إٔب ... َ  َ ُ  ُ ظ بلم ت و   َ    ي شكو َ  م ن َ    َ ك ذاؾ   َ  ع د ال ِ   إ ذا     َ 
َ  ُ و مظه ر   َ  ِ الب دع ة   َ    ُ    ا ذك رىا   ِ   ِ   ل م نك ر ىا ِ    َ   ُ ء   ... ِ  ِب  ُ  ِ ُ و ٥ت  َ  ِ الب دع ة   َ  ُ   ُ ا ذك ره     ِ   َ  ل م ن ِ   ِ  ج ه بل ِ   َ 

َ   ِ ا٠ت صم   َ      َ م ساوىء   ُ  ي ذك ر ِ  إ ف   اك م و   َ   ِ  ِ ٟت   ِ ُت   ... ِ   ُ    ِ الس ؤاؿ   ِ  َ ح  َ    الد عوى أو      َِ هت  بل َ  ف بل   
َ   اٟت ريب     ِ  ِ الكاف ر   َ   َ  ُ و غيب ة   َ َ  س ه ل ت َ  ق د   ُ   و ع كس ها ... َ    َ ِ  ع ق بل َ  ق د    َ  الذم ي  ِ َ  َ غ يب ة   َ   َ 
ِ  ُ و تار ؾ   َ   ِ الص بلة   َ   َ ف رض   ال      ِ الدين   َ     َ َ  ج ل بل ِ   َ ُ  ُ ا غت بت و   ما ِ   إ ذا َ    أ خشى ... َ  ف بل   



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٕٔٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ُ                                                    وجل، وكاف الشيخ تقي الدين يقوؿ: إذا خ تم اجمللس بالدعاء قرنت بو الصبلة على النيب صلى اهلل عليو                                      
ً           النيب صلى اهلل عليو وسلم ت قرف دائم ا بالدعاء. وسلم؛ ألف الصبلة على         ُ                       

ـَ ) قولو: َوِلُمْسِلٍم: َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم َصلَّى ِبِو َوبِأُمِّْو فََأقَاَمِني َعْن َيِميِنِو، َوَأقَا
 هنا تتعلق با١تصافة.أل -رضي اهلل عنهما–ىذه ا١تسألة سنتكلم عنها ُب حديث ابن عباس  :(اْلَمْرَأَة َخْلَفَنا

 *** المتن ***
ـَ النَِّبيُّ  -رضي اهلل عنهما-َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعبَّاٍس  - ٔٛ قَاَؿ: ِبتُّ ِعْنَد َخالَِتي َمْيُمونََة، فَػَقا

 َيِميِنِو. صلى اهلل عليو وسلم ُيَصلّْي ِمْن اللَّْيِل، فَػُقْمُت َعْن َيَسارِِه، فََأَخَذ ِبَرْأِسي فََأقَاَمِني َعنْ 
 : *** الشرح ***

ُب مصافتو النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب قياـ  -رضي اهلل عنهما–ىذا اٟتديث حديث ابن عباس 
 الليل.

 مفردات الحديث:
ميمونة زوج النيب صلى اهلل عليو وسلم، وكانت خالة البن  :(قَاَؿ: ِبتُّ ِعْنَد َخالَِتي َمْيُمونَةَ ) قولو:

                             ُ                                   أخت أمو، فكاف ابن عباس دوف اٟت لم، ومن كاف دوف اٟتلم جاز أف يدخل ُب  -رضي اهلل عنو–عباس 
مواضع العورات الثبلث، وجاء ُب بعض األحاديث: أنو بات ُب عرض الوسادة. وكانت غرفة النيب صلى اهلل 

و وسلم إذا صلى تذكر أف النيب صلى اهلل علي -رضي اهلل عنها–                      ً              عليو وسلم وبيتو ضيق جد ا حىت إف عائشة 
وكاف ُب قبلتها غمزىا بيده فًتفع قدميها ليسجد. ٦تا يدؿ على أهنا كانت ضيقة، بالكاد تكفي لو و١تن معو 
ً                     ُب بيتو عليو أفضل الصبلة وأًب التسليم، وىو صلى اهلل عليو وسلم لو شاء لكاف ملك ا بل لو شاء أف يدعو                                                                         

دنيا ١تا رد اهلل عز وجل سؤلو، وىذا يدؿ على أف من اهلل عز وجل أف يؤتى من أكثر ما أوٌب بو أىل ال
                               ُ                                                             عبلمات توفيق اهلل عز وجل للعبد أال ت فتح عليو الدنيا، وفتح الدنيا نسيب فإنو يكوف ُب زماف دوف زماف، 
                                    ً                                                           ولذلك فإف اهلل عز وجل إذا أراد بعبد خَت ا صرؼ عنو بعض األمور أو كثَت من أمور الدنيا ومنها الدنيا إذا 

ُ                                         ُ                            فإف ا١ترء إذا زاد مالو ش غل بو عن الطاعة والعلم وا٠تَت، وا١ترء إذا كث ر مالو رٔتا ٓتل بإخراج حق اهلل  ُ     ف تحت،                        



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٕٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

عز وجل فيو الواجب، ناىيك عن إخراج ا١تندوب، وا١ترء إذا كثر مالو أصبح ٭ترص على ٪تائو ولو كاف فيو 
وقليل ما ىم، ولذلك فإنو  صدؽ وبر( )التجار فجار إال منظلم، ولذلك قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

نع من بعض ا٠تَت الدنيوي ألمر يريده اهلل سبحانو وتعأب، وقوؿ اهلل عز  ُ                                                             اهلل عز وجل ٭تب لبعض عباده أف ٯت                             
ي يػ ن و  ح ي اة  ط ي ب ة  }وجل:  َ  َ ً   َ َِّ  ً م ن  ع م ل  ص اٟت  ا م ن  ذ ك ر  أ و  أ نػ ث ى و ى و  م ؤ م ن  فػ ل ن ح    ُ   َ ِ  ْ  َُ  َ   ٌ  ِ ْ  ُ  َ  ُ َ    َ ْ ُ   ْ  َ  ٍ  َ  َ   ْ  ِ  ً ِ   َ   َ  ِ  َ   ْ قتادة: ىي  [، قاؿٜٚالنحل: { ]َ 

  ُ                                                                              ً             األ نس باهلل عز وجل. وأعظم لذة ُب الدنيا وأٙب اهلل أف يأنس ا١ترء بربو، وأف يكوف ا١ترء كفاف ا ال ٭تتاج ألحد 
 من خلق اهلل عز وجل.

ـَ النَِّبيُّ صلى اهلل عليو وسلم ُيَصلّْي ِمْن اللَّْيِل، فَػُقْمُت َعْن َيَسارِهِ ) قولو: رضي –ابن عباس  :(فَػَقا
       ً                                                                           كاف صغَت ا فقاـ عن يسار النيب صلى اهلل عليو وسلم، وُب ىذه اٞتملة دليل على أنو ٬توز الدخوؿ   -اهلل عنو

ُب اإلمامة وإف ٓب ينو اإلماـ ذلك من أوؿ الصبلة، فإف بعض الفقهاء يقوؿ: ال تصح اإلمامة إال أف ينوي 
وؿ الصبلة ما صحت اإلمامة. نقوؿ:                  ً                                      ً       اإلماـ أف يكوف إمام ا من أوؿ الصبلة، فإف ٓب ينو أف يكوف إمام ا من أ

ىذا فيو نظر؛ ألف ابن عباس صلى مع النيب صلى اهلل عليو وسلم وٓب يكن النيب صلى اهلل عليو وسلم قد نوى 
 .-رضي اهلل عنهما–أف يأًب بو ابن عباس 

سو أف أخذ برأسو ٍب أخذ النيب صلى اهلل عليو وسلم برأ :(فََأَخَذ ِبَرْأِسي فََأقَاَمِني َعْن َيِميِنوِ ) قولو:
أتى بو من خلفو ٍب جعلو عن ٯتينو على ىذه ا٢تيئة، فهو نقلو بيده الشماؿ ٍب أخذه بيده اليمٌت فجعلو عن 
ٯتينو وٓب يتحرؾ النيب صلى اهلل عليو وسلم من مكانو، ُب ىذه اٞتملة فائدة: أف حركة اإلماـ ١تصلحة 

                                             ً    رؾ النيب صلى اهلل عليو وسلم يديو اليمٌت واليسرى مع ا، ا١تأمومُت أو للمصلحة العامة ال تبطل الصبلة، ح
وكذلك حركة ا١تأمـو وتقدمو عن الصف أو تأخره ال يبطلو ما داـ ١تصلحة، فإف ابن عباس تأخر عن النيب 

                                                          ُ                                 صلى اهلل عليو وسلم ٍب جاء ّتانبو فدؿ على أف اٟتركة ال تبطل، وال ت قيد بعدد ما داـ أهنا ١تصلحة الصبلة.
الثا٘ب: وىو قضية ا١تصافة، كيف تكوف ا١تصافة؟ يقوؿ أىل العلم: إف ا١تصافة قد تكوف للرجل األمر 

ا  ً   وقد تكوف للمرأة، نبدأ أوال  ٔتصافة الرجاؿ: فإف الرجل إذا كاف فذ  ً  أي واحد ا–                         ً                                   مع اإلماـ فإنو ال تصح  -      
ناف اإلماـ ومعو فذ واحد فليس الصبلة إال هبيئة واحدة وىو أف يكوف عن ٯتينو فقط، يعٍت إذا ٓب يصل إال اث

لو إال موضع واحد أي عن ٯتينو، عن مشالو ال تصح الصبلة باطلة، والدليل عليها أف النيب صلى اهلل عليو 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٕٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

وسلم نقل ابن عباس من مشالو إٔب ٯتينو، لو كانت تصح لًتكو وما ٖترؾ ىذه اٟتركة الكثَتة و جعلو ٯتشي 
وسلم ىذه اٟتركة الكثَتة إال ألنو واجب، فالصبلة ١تن كاف يسار  خلفو، فبل يفعل النيب صلى اهلل عليو

ً                                                       الصبلة باطلة، لو صلى خلفو نقوؿ: أيض ا باطلة؛ ألنو قد ثبت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ:  )ال                                  
، وُب رواية ُب ا١تنسد بإسناد صحيح أف النيب صلى اهلل عليو وسلم أمر من صلى صبلة للفذ خلف الصف(

ً   فذ ا  ً                                       خلف الصف أف يعيد. فصبلتو باطلة، إذف من كاف فذ ا مع اإلماـ ليس لو إال موضع واحد وىو أف                                              
 يكوف عن ٯتينو، فإف كاف عن مشالو أو خلفو بطلت الصبلة.

 إذا كاف عن ٯتينو كيف يصافو؟. س:
. نقوؿ: ال، غَت صحيح، يصافو كما يصاؼ ا١تأمـو ا١تأمـو  جػ:                           ً                                                 بعض الناس يقوؿ: يتأخر قليبل 

          ً                       ً                                                           يكوف مستوي ا معو من حيث الصدر ملتصق ا بو باألكعب وا١تناكب، وأما ما يقولو بعض الناس وىذا ما قالو 
. فبل دليل عليو مطلق ا، ولذلك ٕتد أحيان ا                                ً                            ً                  ً                  ً  إال واحد أو اثنُت من ا١تتأخرين جد ا من الفقهاء: أنو يتأخر قليبل 

            ً                    كي يكوف مصاف ا لك فَتجع، فلو مشيت من باب النكتة: تصلي ّتانب واحد فيتأخر عنك فتتأخر عنو ل
                                                   ُ   معو رٔتا تصلوف إٔب آخر ا١تسجد، وىذا من اٞتهل فيجب أف ي بُت.

 عندما يكوف الذي صاؼ اإلماـ أكثر من شخص وىم رجاؿ؟. :ٕس
فنقوؿ: إف ٢تم ثبلثة مواضع ٬توز ٢تم أف يصطفوا فيها: األفضل واألًب واألكمل أف يصفوا  جػ:

ً                                        ا خلفو. وىذا الذي نعرفو دائم ا ُب صبلتنا فيصفوا خلفو، قاؿ صلى اهلل عليو خلفو، رجبلف فأكثر يصفو                             
 ، فكلهم كاف يصف وراءه.)صفوا كما تصف ا١تبلئكة فإ٘ب أراكم من وراء ظهري(وسلم: 

الصورة الثانية: أنو ٬توز ٢تم أف يصفوا ّتانبو عن ٯتينو، ١تاذا؟ ألف الواحد واالثناف والثبلثة ُب حكم 
جاز الواحد جاز االثناف وسيأٌب معنا الدليل ُب الثالث وىو قريب يستدؿ بو على الثا٘ب، وأظنو  واحد، فكما

ً                                جاء من حديث جابر أيض ا أنو صلى وّتانبو اثناف عن ٯتينو.                     



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٗٗ
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الصورة الثالثة ١تصافة أكثر من رجل: أف يقف ا١ترء فيصفوا عن ٯتينو وعن مشالو، ىذه تصح؛ ١تا ثبت 
و صلى بالعلقمة واألسود النخعيُت و٫تا من أكرب طبلبو وطبلب عمر أو الرواة عن من حديث ابن مسعود أن

 عمر، فجعل أحد٫تا عن ٯتينو واآلخر عن مشالو وقاؿ: ىكذا كنا نصلي مع النيب صلى اهلل عليو وسلم.
 إذف ما الذي ال ٬توز؟. :ٔس
أف يصلوا، ولذلك الفقهاء حالة واحدة: أف يصلي ا١تأموموف عن يسار اإلماـ فقط ال ٬توز ٢تم  جػ:

يقولوف: مكاف ا١تأمومُت خلف الصف و٬توز عن ٯتينو أو عن ٯتينو ومشالو لكن مع الكراىة واألفضل أف 
 يكونوا خلفو. وىذا ىو األًب واألكمل واألفضل؛ ألنو أغلب فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم.

لو كاف خلف اإلماـ شخصاف أحد٫تا بالغ واآلخر دوف التمييز على ا٠تبلؼ ىل تصح  :ٕس
 مصافة ا١تميز أـ ال؟. 

   ً                                                                         طبع ا  ا١تذىب أف من دوف التمييز دوف سبع سنوات ال تصح مصافتو، أي من كاف دوف سبع  جػ:
ً                     سنوات ال تصف أنت وىو خلف اإلماـ، فالذي ّتانبو ي عترب فذ ا ىذا ا١تذىب؛ ألنو دو  ف التمييز، ومن كاف                                            ُ      

أكثر من سن التمييز يعٍت فوؽ سبع فإنو تصح مصافتو خلف اإلماـ، وا١تذىب يقوؿ: من كاف فوؽ التمييز 
ودوف البلوغ ففي النافلة يكوف خلفو وُب الفريضة يكوف ّتانبو، ىذا ا١تذىب، ودليلهم: حديث أنس السابق، 

افلة قالوا: فتصح مصافتو ُب النافلة، والفريضة؟ قالوا: فإف الصبيُت صليا خلف النيب صلى اهلل عليو وسلم ن
ألف الصبلة ليست واجبة عليو فكأنو ٓب يصل فريضة ُب حقو نافلة وجودىا كعدمها. واٟتقيقة أف ىذا تعليل 
                                                                                     ً     بعيد، والصحيح: أف من كاف أعلى من التمييز ودوف البلوغ فحكمو حكم البالغ وتصح مصافتو مطلق ا ُب 

 -رضي اهلل عنهما–ة، بل تصح إمامتو من باب أؤب فإف معاذ بن جبل وعمر بن أيب سلمة الفريضة والنافل
 ربيب النيب صلى اهلل عليو وسلم كانا يصلياف بالقـو الفريضة وىم دوف سن التمييز.

ا١تسألة األخَتة: النساء، فإننا قد انتهينا من الرجاؿ، فنحن قلنا: مصافة الرجاؿ وذكرناىا بتفاصيلها  
ً   ة، نبدأ اآلف إذا صلت ا١ترأة مع الرجاؿ؟ فنقوؿ: ا١ترأة أين موضعها؟ ٢تا حاالت أيض ا:كامل                                                                          



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٕ٘ٗ
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اٟتالة األؤب: إذا كاف إمامة النساء امرأة فإنو تصف بينهن ما تتقدـ عليهن، وىذه واضحة. اٟتالة 
 الثانية: إذا كانت أكثر من واحدة فعن ٯتينها عن مشا٢تا، وإف كانت واحدة فعن ٯتينها. 

                               ً                                                         اٟتالة الثالثة: إف كاف اإلماـ رجبل  فإهنا تصف خلفو سواء كانت واحدة أو أكثرف ما نقوؿ: إف فيها 
صبلة الفذ فبل تصح، ولو كاف اإلماـ أبوىا أو زوجها أو أخوىا، فبل تصف ا١ترأة ّتانب الرجل، وىذا معٌت 

وإ٪تا تصف خلفك كما قاؿ أنس قوؿ الفقهاء: وال يصح مصافة من دوف التمييز أو ا١ترأة. فبل تصف جنبك 
ً      ً   : والعجوز من ورائنا. دائم ا مطلق ا.-رضي اهلل عنو–                          

 ىل تبطل صبلة الرجل إذا صفت ا١ترأة ّتانبو؟. س:
 ىذا فيو خبلؼ، وا١تذىب أنو إذا صافت ا١ترأة الرجل فإهنا تبطل عندىم. جػ:

 *** المتن ***
 باُب اإِلمامِة: 

 : *** الشرح ***
 مفردات الحديث:

ا١تراد باإلمامة أي أحكاـ اإلمامة، فإف اهلل عز وجل شرع لنا أف يكوف لنا  :(باُب اإِلمامةِ ) قولو:
ً                                                إماـ نأًب بو ُب الصلوات ا١تفروضة والنافلة أيض ا؛ كالكسوؼ وا٠تسوؼ والعيدين وغَتىا، وألحكاـ اإلماـ                                           

ً                                                    أحكاـ متعددة كثَتة جد ا، نذكر بعضها ُب األحاديث اليت سيذكرىا ا١تصنف بعد قليل.                     
 ****** المتن 

)َأَما َيْخَشى َعْن النَِّبيّْ صلى اهلل عليو وسلم قَاَؿ:  -رضي اهلل عنو-َعْن أَِبي ُىَريْػَرَة  - ٕٛ
 . َماٍر؟(الَِّذي يَػْرَفُع رَْأَسُو قَػْبَل اإِلَماـِ َأْف ُيَحوَّْؿ اللَُّو رَْأَسُو رَْأَس ِحَماٍر، َأْو َيْجَعَل ُصورَتَُو ُصورََة حِ 

 : *** الشرح ***
 ردات الحديث:مف



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٙٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ٮتاؼ، ٓب يقل النيب صلى اهلل  )ٮتشى(فهنا النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  :(َأَما َيْخَشى) قولو:
أي ٮتاؼ  )ٮتشى(عليو وسلم: إف الذي يرفع رأسو ستكوف ىيئتو على ىيئة ٛتار، ٓب يقل ذلك، وإ٪تا قاؿ: 

عندما  -إف شاء اهلل–                          ً                                               فدؿ ذلك على أف ىذا ليس واقع ا على صورة ا٢تيئة، وسيأٌب معنا ُب قضية رفع البصر 
                                                                                  ُ            يأٌب لو مناسبة ُب قضية أف من يرفع رأسو فإنو يقلب صورتو إٔب صورة ٛتار، سنتكلم عنها وما ن قل من آثار 

 فيها.
ـِ الَِّذي يَػْرَفُع رَْأَسُو قَػْبَل اإِلمَ ) قولو:  قالوا: رفع ا١ترء رأسو قبل اإلماـ لو حالتاف: :(ا

اٟتالة األؤب: أف تكوف من باب ا١تسابقة فيكوف رفع رأسو قبل أف يبتدأ اإلماـ برفع رأسو، يعٍت 
 سبقو بكليتو.

اٟتالة الثانية: أف يكوف من باب ا١توافقة، فيكوف معٌت اٟتديث: رفع رأسو قبل أف ينتهي اإلماـ من 
 رفع رأسو.

)أما ٮتشى الذي يرفع رأسو قبل اإلماـ أف ٭توؿ اهلل رأسو رأس إذف قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
، الوعيد داخل لشيئُت: ا١تسابقة، وا١توافقة، يبقى عندنا أمراف: و٫تا: ا١تتابعة، والتأخر، وسنتكلم عنها ٛتار(

فَتكع قبل ركوع اإلماـ، يسجد قبل سجود  ُب اٟتديث الذي بعده، إذف ا١تسابقة ما ىو؟ أف يبدأ قبل اإلماـ،
ً                                            ً                       اإلماـ وما زاؿ اإلماـ قائم ا أو جالس ا، أو يرفع رأسو من الركوع وما زاؿ اإلماـ راكع ا، وا١توافقة: أف يبتدأ           ً                        
: قبل أف ينتهي من الرفع؛ ألف عندنا الركوع والقياـ من الركوع ما الذي  اإلماـ بقولو: ٝتع اهلل ١تن ٛتده. فيقـو

؟ الرفع من الركوع، وىذا واجب منفصل عنهما، وجوبو منفصل عن وجوب القياـ، ١تاذا فصل أىل بينهما
العلم؟ ألهنم يقولوف: ٬تب ا١تتابعة فيو. وفيو واجب مستقل وىو تكبَتات االنتقاؿ، فما بُت الركنُت لو 

 األمرين:                                                      ً                     أحكامو فيجب ا١تتابعة بعد انتهائو تبدأ بو فما تكوف موافق ا لو، نبدأ بأوؿ ىذين
 األمر األوؿ: ا١تسابقة، يقوؿ أىل العلم: إف ا١تسابقة نوعاف:

                                              ً                                     النوع األوؿ: مسابقة إٔب الركن، أف ترفع تصبح واقف ا واإلماـ ٓب يرفع بعد، إذف سبقتو إليو.
، تقوؿ: ٝتع اهلل                                                              ً                             النوع الثا٘ب: مسابقة بالركن، أف تكوف سبقتو بركن ىو ما زاؿ واقف ا وتركع ٍب تقـو

ً   ده. وىو مازاؿ قائم ا.١تن ٛت                   



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٕٚٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 بإٚتاع أىل العلم أف ا١تسابقة حراـ؛ ٢تذا اٟتديث، وحكى اإلٚتاع الشيخ تقي الدين ابن تيمية.
الشيء الثا٘ب: أف الفقهاء يقولوف: إف ما فعلو ا١تأمـو قبل إمامو غَت معتد بو سواء كاف سبقو إٔب 

وىذه مشاكل -مأمـو من ا١تصلُت ُب مسجد ثا٘ب                                            ً       الركن أو سبقو بالركن. كيف؟ اإلماـ ما زاؿ راكع ا، ٝتع 
                                          ً                                     يقوؿ: ٝتع اهلل ١تن ٛتده. فرفع رأسو قبل إمامو ظن ا منو أف إمامو ىو الذي كرب. فيقوؿ ىذا  -ا١تيكرفونات

ا١تأمـو رفعي ىذا صحيح أـ ليس بصحيح؟ غَت صحيح؛ إذف ىنا غَت صحيح؛ ألف كل شيء تسبق فيو 
 جع. اإلماـ غَت صحيح، ٬تب عليك أف تر 

ً         ً                                              إذف مسابقتك لئلماـ سواء عمد ا أو جهبل  غَت معتد فيجب عليك الرجوع للركن ٍب تأٌب بو بعده                           
يقولوف: ارجع للركن الذي كنت  -انتبو ٢تذه اٞتزئية؛ ألف بعض الناس تشكل عليو–    ً                وجوب ا، ولكن الفقهاء 

يقوؿ:  -رضي اهلل عنو–ود مع اإلماـ فيو ٍب قم. وىذه جاءت عن ابن عمر وغَته، ومن الفقهاء كابن مسع
ارجع إٔب الركن الذي كنت فيو وامكث بقدر الوقت الذي سبقت فيو اإلماـ. يعٍت ىذا الوقت ضاع ٬تب أف 
تستبدلو ىنا ٍب بعد ذلك قم، واألمر سهل، لكن أردنا أف نعرؼ ىذه ا١تسألة، وبناء على ذلك إذا ٓب يرجع 

                              ً               إذا تعمد ا١تسابقة بطلت صبلتو مطلق ا سواء رجع أـ  بطلت صبلتو. ومن أىل العلم من يقوؿ: إف الشخص
ٓب يرجع. وىذا القوؿ ذىب لو بعض أىل العلم وىو مشهور ا١تذىب، وأما اٞتمهور كما قاؿ النووي وغَته: 
ا أـ نسيان ا؛ ألنو ٦تكن تصحيح ا٠تطأ. وأما مذىب  ً           ً                                 فإف اٞتمهور فإهنا ال تبطل الصبلة سواء كاف عمد                                          

إهنا تبطل الصبلة. والرجوع مىت  -وىذه من مفاريد ا١تذىب–ف: من تعمد ا١تسابقة اٟتنابلة فإهنم يقولو 
                   ً  يكوف؟ إذا كاف ناسي ا.

 مىت ٬تب عليك أف تقـو من الركن؟. س:
ٕتب عليك إذا انتهى اإلماـ، كما سيأٌب معنا، وإذا قاؿ: ٝتع اهلل ١تن ٛتده. فقولوا: ربنا ولك  جػ:

 بد بعد انتهائو، تعرؼ انتهاء الركن األوؿ وانتهاء االنتقاؿ منو بأمرين: ، إذف ال)إذا ركع فاركعوا(اٟتمد. 
 األوؿ: انتهاء آخر حرؼ من تكبَتة االنتقاؿ، حرؼ الراء من اهلل أكرب للسجود.

الثا٘ب: بأف ترى اإلماـ قد وصل للركن الذي بعده، يعٍت أنا خلف اإلماـ فقاؿ اإلماـ: اهلل أكرب. 
    ً                                                                     ساجد ا إذف ىنا أسجد، وبعض األئمة يقوؿ: اهلل أكرب. قبل أف يصل للسجود، فإذا كنت وانتهى الراء ورأيتو 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٛٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ً                                          ترى اإلماـ فبل تسجد حىت يكوف ساجد ا، وإف كنت بعيد ا ال ترى اإلماـ فأنت مسئوؿ عن السمع، وإذا                  ً                              
ك كنت أصم ال تسمع ولكنك خلف اإلماـ العربة بالرؤية وإف كنت بعيد وأنت أصم أنت ترى من ّتانب

فإذا رأيت من ّتانبك فمعناىا ىذا الشيء، معٌت ا١تتابعة أمراف: أف ينتهي من االنتقاؿ، وأف ينتهي من تكبَتة 
 االنتقاؿ أو ما ُب حكمها كسمع اهلل ١تن ٛتده، الـز ينتهي من آخر حرؼ.

 األمر الثا٘ب: ا١توافقة، وىي موافقة اإلماـ.
 من أخطأ ووافق اإلماـ كيف يتدارؾ ىذا ا٠تطأ؟. س:
نقوؿ: ال يتدارؾ ا٠تطأ، من وافق اإلماـ ُب التكبَت أو ُب الركوع ال يتدارؾ ولذلك يقوؿ  جػ:

الفقهاء: إف موافقة اإلماـ مكروىة كراىة شديدة، لكنها ال تبطل الصبلة وليس فيها قضاء ٓتبلؼ ا١تسابقة 
 فإهنا قد تبطل الصبلة.

                                                                             ً     لة األخَتة: وىي قضية من سابق اإلماـ، قلنا: إنو يتدارؾ. لكن الفقهاء يفصلونو تفصيبل  آخر ا١تسأ
                                                                        ً         من حيث بطبلف الصبلة، فيقولوف: من سبق اإلماـ ُب تكبَتة اإلحراـ ٓب تنعقد صبلتو أصبل  صبلتو غَت 

تو وإف تابعو فنقوؿ: أعد صحيحة، إذف اٟتالة األؤب: قلنا: من سابق اإلماـ ُب تكبَتة اإلحراـ ال تنعقد صبل
 صبلتك. 

اٟتالة الثانية: من سلم قبل اإلماـ، سبق اإلماـ ُب التسليم فنقوؿ: بطلت صبلتك. ما السبب؟ 
 نويت ا٠تروج من الصبلة قبل اإلماـ.

اٟتالة الثالثة: من سابق اإلماـ ُب غَت تكبَتة اإلحراـ وغَت السبلـ، فنقوؿ: إف كاف قد سابقو بركن 
وجب عليو أف يرجع فيأٌب ىذا الركن أو الركنُت، وإف كاف سابقو بأكثر من ركنُت أو ُب الركوع أي أو ركنُت 

فإننا نقوؿ: إف صبلتك قد بطلت. الفقهاء  -بعض الناس ٮتصها بالركوع فقط –بركن واحد ُب الركوع 
ء اٟتنابلة، والشيخ تقي يقولوف: من سبق اإلماـ بركنُت الركعة ىذه بطلت ألنك سبقتو بركنُت. ىذا كبلـ فقها

 الدين يقوؿ: من سبقو بركن أو ركنُت أو ثبلثة فإ٪تا يرجع ويستدرؾ وتقييدىا بالركنُت ال دليل عليو.
 *** المتن ***



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٕٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ـُ َعْن النَِّبيّْ صلى اهلل عليو وسلم قَاَؿ:  -رضي اهلل عنو-َعْن أَِبي ُىَريْػَرَة  – ٖٛ )إنََّما ُجِعَل اإِلَما
ِمَدُه. ، َفال َتْخَتِلُفوا َعَلْيِو. فَِإَذا َكبػََّر َفَكبػُّْروا، َوِإَذا رََكَع فَارَْكُعوا، َوِإَذا قَاَؿ: َسِمَع اللَُّو ِلَمْن حَ لِيُػْؤَتمَّ ِبوِ 

 .فَػُقوُلوا: رَبػََّنا َوَلَك اْلَحْمُد. َوِإَذا َسَجَد فَاْسُجُدوا، َوِإَذا َصلَّى َجاِلساً َفَصلُّوا ُجُلوساً َأْجَمُعوَف(
قَاَلْت: َصلَّى َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم ِفي بَػْيِتِو  -رضي اهلل عنها-َعاِئَشَة  عن - ٗٛ

)إنََّما َؿ: َوُىَو َشاٍؾ، فَصلَّى َجاِلساً، َوَصلَّى َورَاَءُه قَػْوـٌ ِقَياماً، فََأَشاَر إلَْيِهْم: َأْف اْجِلُسوا، َلمَّا اْنَصَرَؼ قَا
ـُ لِ  وا: يُػْؤَتمَّ ِبِو، َفِإَذا رََكَع فَارَْكُعوا، َوِإَذا رََفَع فَاْرفَػُعوا، َوِإَذا قَاَؿ: َسِمَع اللَُّو ِلَمْن َحِمَدُه. فَػُقولُ ُجِعَل اإِلَما

 .رَبػََّنا َلَك اْلَحْمُد. َوِإَذا َصلَّى َجاِلساً َفَصلُّوا ُجُلوساً َأْجَمُعوَف(
 : *** الشرح ***

مثلو حديث عائشة ومثلو حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص ىذا اٟتديث حديث أيب ىريرة و 
ىذا اٟتديث من األحاديث ا١تهمة ُب اإلمامة بل ىو رٔتا يكوف أصل ُب كثَت من  -رضي اهلل عنهم–بنحوه 

 أحكاـ اإلمامة.
 مفردات الحديث:

ـُ لِيُػْؤَتمَّ ِبوِ ) قولو: أي أف الوظيفة األساسية لئلماـ أف يؤًب بو وأف ٭تاكى ُب  :(إنََّما ُجِعَل اإِلَما
 أفعاؿ الصبلة اليت يفعلها.

ً              أي ال تسابقوه فيكوف بعضهم قائم ا وبعضهم جالس ا وغَت ذلك من  :(َفال َتْخَتِلُفوا َعَلْيوِ ) قولو:              ً                             
 ا٢تيئات وإ٪تا كونوا مأ٘تُت بو فاعلُت من أفعاؿ إمامكم.

ىذه ٖتتمل أمرين: إما أف تكوف تكبَتة اإلحراـ، أو تكبَتات االنتقاؿ،  :(بػُّْروافَِإَذا َكبػََّر َفكَ ) قولو:
، الفاء ىذه قالوا: تفيد التعقيب. أي إذا انتهى من )فكربوا(وكبل٫تا صحيح، وقولو صلى اهلل عليو وسلم: 

يء بعد انتهاء اإلماـ تكبَته فكربوا، وىذا الذي ذكرناه قبل قليل ُب اٟتديث السابق، فإف ا١ترء إ٪تا يفعل الش
 : أي ٬تب أف يكوف بعده مباشرة.)فكربوا(                       ً               ً              منو، وإال فإنو يكوف موافق ا لئلماـ أو سابق ا لو، فقولو: 
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َوِإَذا قَاَؿ: َسِمَع اللَُّو ِلَمْن َحِمَدُه. فَػُقوُلوا: رَبػََّنا َوَلَك اْلَحْمُد. َوِإَذا ، َوِإَذا رََكَع فَارَْكُعوا) قولو:
كل ىذه أركاف ذكرىا النيب صلى اهلل عليو وسلم ٦تا يدؿ على وجوب ا١تتابعة فيها، ومن : (ُدواَسَجَد فَاْسجُ 

)ليؤًب ٓب يوافق ا١تتابعة فيها فإنو يكوف قد خالف أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم فبل يصح إئتمامو؛ ألنو قاؿ: 
افقة، وذكرنا قبل قليل إهنا من باب ، فتبطل صبلتو، أما الواجبات اليت تكوف ُب الطريق فإهنا تكوف مو بو(

 الكراىة؛ ألنو ٓب يذكرىا النيب صلى اهلل عليو وسلم ىنا.
تفيدنا على أف التسميع إ٪تا  :(َوِإَذا قَاَؿ: َسِمَع اللَُّو ِلَمْن َحِمَدُه. فَػُقوُلوا: رَبػََّنا َوَلَك اْلَحْمدُ ) قولو:

                                          ُ                                                  ىو خاص باإلماـ وا١تنفرد، وأما ا١تأمـو فإنو ال ي شرع لو التسميع، والتسميع معناه أف يقوؿ: ٝتع اهلل ١تن 
          ُ                                                              ً                 ٛتده. وإ٪تا ي شرع لو أف يقوؿ: ربنا ولك اٟتمد. ىذه ىي السنة، بل ىو الواجب خبلف ا للشافعية الذين 

. وخبلف ا لبعض اٟتنفية الذين يقولوف: ي كرب ىنا. وىنا أيض ا فيها يقولوف: إف التسميع يكوف لئلماـ و  ً        ا١تأمـو                 ُ                            ً            
، ىذه اٞتملة جاءت عن النيب صلى )فقولوا: ربنا ولك اٟتمد(فائدة: فإف قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

 اهلل عليو وسلم بأربع صيغ:
 األؤب: اللهم ربنا ولك اٟتمد. اللهم، وفيها واو.

 ربنا لك اٟتمد. بإضافة اللهم وبدوف واو.الثانية: اللهم 
 الثالثة: ربنا ولك اٟتمد. كما معنا ىنا بالواو وبدوف اللهم.

 الرابعة: ربنا لك اٟتمد.
كل ىذه الروايات األربع وردت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم وكلها صحيحة، فيجوز للمرء أف 

عوا ُب أفضل ىذه الصيغ؟ فقاؿ بعضهم: نأخذ يقوؿ ما شاء من ىذه األمور األربع، ولكن الفقهاء تناز 
وىو الصحيح وىو اختيار الشيخ تقي –          ً                                               أكثرىا لفظ ا وىي: اللهم ربنا ولك اٟتمد. وقاؿ بعض أىل العلم 

، )ربنا ولك اٟتمد(                       ً                                                 : إننا ننظر ألصحها إسناد ا فإف اللفظة اليت اتفق عليها الشيخاف إ٪تا ىي لفظة: -الدين
، فنقوؿ: إف أفضل الصيغ ُب التحميد بعد التسميع أف تقوؿ: ربنا ولك اٟتمد. بدوف اللهم وبإضافة الواو

 لكن لو زدت اللهم أو حذفت الواو فإهنا صحيحة.
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ً                                                                 وُب ىذه اٞتملة أيض ا دليل على أف التسميع واجب من واجبات الصبلة؛ ألف النيب صلى اهلل عليو                 
 وسلم ذكره وٓب يذكر الدعاء الذي بعده.

اـ ُب التسميع زاد: اللهم ربنا ولك اٟتمد، أو ربنا ولك اٟتمد والشكر. وٓب يأت وبعض الناس إذا ق
قاؿ  -رٛتو اهلل–        ً                                                          حديث مطلق ا ال صحيح وال ضعيف فيو زيادة والشكر، أتذكر مرة ُب درس الشيخ 

 لشكر.                                                         ً                              لئلخواف: اْتثوا ىذه ا١تسألة. فكل ْتثها ٓب ٬تدوا ىذه الرواية مطلق ا، فلذلك ٓب يرد حديث بزيادة وا
ىذه اٞتملة فيها فائدة مهمة: وىو أف اإلماـ  :(َوِإَذا َصلَّى َجاِلسًا َفَصلُّوا ُجُلوسًا َأْجَمُعوفَ ) قولو:

ً               ً                               إذا ابتدأ الصبلة جالس ا فإف ا١تأمومُت خلفو يصلوف جلوس ا وال يصلوف قيام ا، وىذا الذي أشار لو النيب صلى                               ً                    
أنو صلى ُب بيتو وىو شاؾ أي مريض  -رضي اهلل عنها–اهلل عليو وسلم ُب اٟتديث الثا٘ب حديث عائشة 

ُ   يشتكي شيئ ا ١تا ج حش ً                ً      ً                  ت ساقو عليو الصبلة والسبلـ، فصلى جالس ا وصلى وراءه قوم ا قيام ا فأشار إليهم أف          ً                                        
ً                      اجلسوا، فهذا يدلنا على اإلماـ إذا ابتدأ الصبلة جالس ا فإف من خلفو يصلي جالس ا، من باب السنية ليس                         ً                                                 

خلفو، وسيمر من باب الوجوب؛ ألنو لو كاف من باب الوجوب ألبطل النيب صلى اهلل عليو وسلم صبلة من 
ً   معنا ُب حديث آخر بعد قليل، وأما إف ابتدأ الصبلة واقف ا ٍب عرض لو شيء ٯتنعو من الوقوؼ فصلى جالس ا                                         ً                                                 
ً                       فإف من خلفو يصلوف قيام ا، والدليل على ذلك حديث أيب بكر حينما صلى قائم ا فخرج إليهم النيب صلى                                               ً                     

ً          اهلل عليو وسلم ُب آخر حياتو فصلى بالناس جالس ا فكاف أب و بكر يأًب بالنيب صلى اهلل عليو وسلم                                         
ً              والصحابة يأ٘توف بأيب بكر، فهنا ابتدأ الصبلة قائم ا ٍب صلى النيب صلى اهلل عليو وسلم جالس ا هبم بعد دلك                                    ً                                             
     ُ                                         ُ                                             دخل وق دـ وىذا من خصائصو عليو الصبلة والسبلـ أنو ي قدـ وإف ابتدأت الصبلة، فدؿ على أنو إذا ابتدأ 

ً         الصبلة قائم ا ٍب شكى  ً                      ً                                       فصلى جالس ا فإنو يصلوف خلفو قيام ا، وهبذا اٞتمع وىو الصحيح نستطيع أف ٧تمع                   
                            ً                                      ً           بُت األحاديث، ال نقوؿ: إف حديث ا ناسخ ٟتديث آخر، أو نسعى لتأويلو تأويبل  متكلف فيو.

 فقو الحديث:
ُب ىذا اٟتديث من الفقو الشيء الكثَت يتجاوز عشرين مسألة، لكن لضيق الوقت سأذكر مسألة 

 ة؛ ألنو سألٍت عنها ُب درس ماض أحد اإلخواف:مهم
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  ُ                                                                              است دؿ هبذا اٟتديث على أنو ال ٬توز نقص ا١تأمـو عن صبلة اإلماـ، ال ٬توز أف ينقص ا١تأمـو عدد 
                                                      ً                                       الركعات عن صبلة اإلماـ، فبل ٬توز للمأمـو إذا صلى اإلماـ أربع ا أف يصلي ىو ثنتُت، ما دليلنا على ذلك؟ 

، فاإلماـ إذا قاـ للركعة ا ركع فاركعوا()إذا كرب فكربوا وإذىذا اٟتديث، فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
                                                                                  ً         الثالثة ال ٬توز لك أف ٕتلس، قاـ وركع ٬تب عليك أف تفعل مثلو، فأنت ٓب تفعل مثلو فتكوف ٥تالف ا فتبطل 
                                                                        ً                 صبلتك، إذف نقص ا١تأمـو عن اإلماـ يبطل الصبلة؛ ٢تذا اٟتديث ولو كاف ا١تأمـو مسبوق ا، ٔتعٌت أف ا١تأمـو 

الصبلة فقاؿ: أنا مسافر وأريد أف أصلي ركعتُت فقط ٍب أسلم. نقوؿ: بطلت صبلتك؛  إ٪تا أدرؾ ركعتُت من
، ٍب ذكر ُب آخر اٟتديث ُب بعض الروايات: )إ٪تا جعل اإلماـ ليؤًب بو(ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

أف ما يفعلو كثَت ، فهنا ٓب تقض وٓب تتم ما فاتك فتبطل صبلتك، وبناء على ذلك نعرؼ )وما فاتكم فأ٘توا(
من الناس من صبلهتم وىم مسافروف خلف إماـ مقيم ركعتُت ٍب ٬تلسوف أف صبلهتم باطلة ُب قوؿ ٚتاىَت 
                                                                             ُ                 أىل العلم قاطبة، ومنهم األئمة األربعة ا١تتبوعوف، والدليل عليو ىذا اٟتديث وأحاديث أ خر، ومن األحاديث 

و سئل أي ابن عباس عن ا١تسافر يصلي خلف اليت تدؿ على ذلك حديث ابن عباس ُب صحيح مسلم: أن
ا١تقيم؟ قاؿ: يتم ىي السنة. والصحايب إذا قاؿ: ىي السنة. فمعناه أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قا٢تا أو أمر 

 هبا، وبناء على ذلك فنقوؿ: إف موافقة اإلماـ للمأمـو ُب عدد الركعات لو ثبلث حاالت:
ـ وأفعاؿ ا١تأمـو متحدة، يعٍت كلهم يصلي ركعتُت، أو كلهم اٟتالة األؤب: أف تكوف أفعاؿ اإلما

يصلي أربع ركعات، فنقوؿ: تصح الصبلة وإف اختلفت النية. ٔتعٌت أف اإلماـ ينوي الظهر وا١تأمـو ينوي 
العصر، اإلماـ ينوي الفريضة وا١تأمـو ينوي النافلة، والدليل على ذلك: حديث عمر بن سلمة أنو كاف يصلي 

لى اهلل عليو وسلم ويصلي بالناس، فصبلتو مع النيب فريضة سقطت عنو الفريضة ويصلي بالناس مع النيب ص
، والذي يتصدؽ ١تا قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم:  )من يتصدؽ النافلة، فهنا اختلفت نية اإلماـ وا١تأمـو

، فدؿ على أف اختبلؼ النية على ىذا( غَت مؤثر فإذا اتفقت ، نفس الفكرة فاختلفت نية اإلماـ وا١تأمـو
 األفعاؿ صحت الصبلة.

اٟتالة الثانية: أف تكوف أفعاؿ ا١تأمـو أقل من أفعاؿ اإلماـ، كأف يصلي اإلماـ الظهر ويصلي ا١تأمـو 
                                                  ً                                       الفجر، أو يصلي اإلماـ العشاء ويصلي ا١تأمـو ا١تغرب ثبلث ا، أو أف يقصر الصبلة و٨تو ذلك، فنقوؿ: ىي 
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كاف يفيت ٓتبلؼ   -رٛتو اهلل–لعلم قاطبة ويعيد الصبلة، وكاف الشيخ عبد العزيز باطلة ُب قوؿ ٚتاىَت أىل ا
 ذلك على القوؿ الثا٘ب ٍب تراجع عنو إٔب القوؿ األوؿ بظهور األدلة فيها.

اٟتالة الثالثة: أف تكوف أفعاؿ ا١تأمـو أكثر من أفعاؿ اإلماـ، صورهتا: ا١تأمـو يصلي العشاء واإلماـ 
                                                               ً                   ا، أو اإلماـ يصلي النافلة ثنتُت ُب الًتاويح وا١تأمـو يصلي العشاء أربع ا، فهذه فيها خبلؼ،               ً يصلي ا١تغرب ثبلث  

؛ )إذا كرب فكربوا(والصحيح: أهنا ٕتوز؛ ألنو ليس فيها زيادة  ، والعربة بأفعاؿ اإلماـ وليست بأفعاؿ ا١تأمـو
)إنا                   ً         ى أىل مكة خلفو أربع ا وقاؿ:                                         ً                 وألف النيب صلى اهلل عليو وسلم صلى ُب مكة قاصر ا الصبلة ركعتُت وصل

، أي أربع، فدؿ على أف زيادة ا١تأمـو على اإلماـ ال تبطل الصبلة، وإ٪تا اليت تبطلها قـو ُسفر فصلوا وأ٘توا(
 األقل وذكرىا الدليل عليها قبل قليل.

 ما الذي يفعلو؟. س:
افلة ٍب يصلي بعدىا يصلي وحده ٍب يدخل مع اإلماـ، أو يدخل مع اإلماـ فتكوف ُب حقو ن جػ:

 الصلوات اليت ٕتب عليو الًتتيب فيها؛ لوجوب الًتتيب.
 *** المتن ***

ثَِني اْلبَػَراُء  -رضي اهلل عنو-َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن يَزِيَد اْلِخْطِميّْ األَْنَصاِريّْ  - ٘ٛ َوُىَو -قَاَؿ: َحدَّ
ُر َكُذوبٍ  ، َلْم َيْحِن )َسِمَع اللَُّو ِلَمْن َحِمَدُه(عليو وسلم إَذا قَاَؿ: قَاَؿ: َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل  -َغيػْ

 َأَحٌد ِمنَّا َظْهَرُه َحتَّى يَػَقَع َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم َساِجًدا، ثُمَّ نَػَقُع ُسُجوًدا بَػْعَدُه.
 : *** الشرح ***

 مفردات الحديث:
أي اعتدؿ من  :وسلم إَذا قَاَؿ: )َسِمَع اللَُّو ِلَمْن َحِمَدُه(َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو ) قولو:

 الركوع، واالعتداؿ من الركوع ىنا ركن.
َلْم َيْحِن َأَحٌد ِمنَّا َظْهَرُه َحتَّى يَػَقَع َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم َساِجًدا، ثُمَّ نَػَقُع ) قولو:
ليت ذكرهتا قبل قليل: أف ا١تتابعة ومعٌت ا١تتابعة أف يكوف ا١تأمـو بعد ىذا دليل على القاعدة ا: (ُسُجوًدا بَػْعَدهُ 
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اإلماـ عند انتهائو من تكبَتة االنتقاؿ، وتكبَتة االنتقاؿ تتحقق بأمرين: بانتهاء الصوت، وإذا كاف يرى 
يروا النيب  فبالشروع ُب الركن الذي بعده، وىنا الصحابة بينوا أهنم ٓب يكونوا يفعلوف الركن وىو السجود حىت

ً   صلى اهلل عليو وسلم قد خر  ساجد ا.      ّ                       
وىنا مسألة مهمة تتعلق هبذا اٟتديث والذي قبلو: وىي مسألة الًتاخي عن اإلماـ، ٨تن ذكرنا أف 

 متابعة ا١تأمـو أو حاؿ متابعة ا١تأمـو لئلماـ أربع حاالت:
أحياف ال تنعقد الصبلة، وأحياف اٟتالة األؤب: ا١تسابقة، وقلنا: إهنا حراـ، وُب أحياف تبطل الصبلة و 

 ٬تب التدارؾ بالرجوع فإف ٓب يتدارؾ بطلت الصبلة.
اٟتالة الثانية: ا١توافقة، وقلنا: إف ا١توافقة ال تبطل الصبلة وإ٪تا يكره كراىة شديدة؛ لدخو٢تا ُب الوعيد 

 الذي سبق معنا.
–وعبد اهلل بن عمرو وأيب ىريرة اٟتالة الثالثة: ا١تتابعة، والفاء اليت سبقت معنا ُب حديث عائشة 

، إذف من حُت ينتهي بالقوؿ آخر حرؼ من تكبَتة االنتقاؿ وبأف )كرب فكربوا(الفاء ُب  -رضي اهلل عنهم
ّ                                 ٮتر  ُب الركن الذي بعده تنتقل مباشرة.   

                                        ً                                             اٟتالة الرابعة: الًتاخي، بأف يًتاخى ا١ترء جد ا حىت يبدأ اإلماـ بركن بعدىا، والًتاخي عن اإلماـ 
، بل إف الفقهاء يقولوف: إف اإلماـ إذا سبق ا١تأمـو بركنُت بطلت الركعة. وقد يتضح ىذا ا١تثاؿ ُب بعض  ٤تـر
ا فنقوؿ: بطلت  ا فيقـو اإلماـ من سجوده ٍب يسجد مرة أخرى ويقـو وىو مازاؿ ساجد  ً               الناس يكوف ساجد                                                             ً               

خ تقي الدين: يقوؿ: ال، ٔتا أنو ركعتك؛ ألف اإلماـ قد سبقك بركنُت. ومن أىل العلم وىو اختيار الشي
ً  ما داـ معذور ليس متعمد ا–معذور لعدـ السماع أو لعذر آخر غَته  ال تبطل صبلتو. مثاؿ ا١تعذور: بعض  -                     

، الركوع ىذا باطل؛ ألنو سبق فيو  األئمة عندما يهوي لسجود التبلوة يظن ا١تأمـو أهنا ركوع فَتكع ا١تأمـو
ركع أو قاـ من الركوع فنقوؿ ىنا: معذور، حىت وإف سبق بركنُت أو سجد  اإلماـ ٍب ال يكاد يلحقو إال إذا

                             ً                                                   ً              ويأٌب هبا ا١تأمـو متتابعة مطمئن ا ُب كل ركن وتأٌب بو. وىذا اختيار الشيخ تقي الدين خبلف ا ١تشهور ا١تذىب.
  *** المتن ***
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)إَذا َأمََّن َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم قَاَؿ:  -رضي اهلل عنو-َعْن أَِبي ُىَريْػَرَة  - ٙٛ
ـَ ِمْن َذْنِبِو( ـُ فََأمُّْنوا، فَِإنَُّو َمْن َواَفَق تَْأِميُنُو تَْأِميَن اْلَمالِئَكِة ُغِفَر َلُو َما تَػَقدَّ  .اإِلَما

 : *** الشرح ***
 مفردات الحديث:

ـُ فََأمُّْنوا) قولو: معٌت أمن اإلماـ أي قاؿ: آمُت. وآمُت ىذه من أٝتاء األفعاؿ كػ  :(إَذا َأمََّن اإِلَما
ىلم و٨توىا، ومعناىا: اللهم استجب، وا١ترء إذا قاؿ: آمُت، ُب أي دعاء فكأنو داع ومتكلم، ولذلك ُب قوؿ 

يب ت  د ع و ت ك م ا}اهلل عز وجل:  َ  ق د  أ ج   ُ  َُ  ْ  َ   ْ  َ  ِ  ُ  ْ [، كاف موسى عليو السبلـ يدعو وىاروف أخوه عليو ٜٛيونس: { ]َ 
اؿ اهلل تعأب: قسمت الصبلة بيٍت )قالسبلـ يقوؿ: آمُت. فا١تأمـو إذا قاؿ: آمُت. فكأنو دعا الفاٖتة كاملة، 

، قاؿ اهلل [ٕوبُت عبدي نصفُت، ولعبدي ما سأؿ، فإذا قاؿ العبد: }اٟتَْْمُد لِل ِو َربِّ اْلَعاَلِمَُت{ ]الفاٖتة: 
[، قاؿ اهلل تعأب: أثٌت علي عبدي، وإذا قاؿ: ٔتعأب: ٛتد٘ب عبدي، وإذا قاؿ: }الر ْٛتَِن الر ِحيِم{ ]الفاٖتة: 

يِن{، قاؿ: ٣تد٘ب عبدي  فإذا قاؿ: }ِإي اَؾ نَػْعُبُد َوإِي اَؾ  -وقاؿ مرة فوض إٕب عبدي  -}َماِلِك يَػْوـِ الدِّ
، واٟتديث ُب صحيح مسلم، فدؿ (اؿ: ىذا بيٍت وبُت عبدي، ولعبدي ما سأؿ[ قَ٘نْسَتِعُُت{ ]الفاٖتة: 

ت ق يم  {ىذا على أف من قاؿ: آمُت فكأ٪تا قاؿ:  د ن ا الص ر اط  ال م س  َ  اى    ِ  َ ْ  ُ  ْ   َ  َ ِّ     َ  ِ  ْ ر اط  ال ذ ين  أ نػ ع م ت  ع ل ي ه م  غ َت    (ٙ)  َ  ِْ ص    ْ  ِ  َْ َ   َ  ْ  َ  ْ َ   َ   ِ      َ  َ  ِ
َ  َ       ِّ َ ال م غ ض وب  ع ل ي ه م  و ال  الض ال ُت     ْ  ِ  َْ َ   ِ   ُ  ْ  َ  ُت سنة.[، فالتأمٚ، ٙالفاٖتة: { ] ْ 

وىنا مسألة: استدؿ بعض أىل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين هبذا اٟتديث على أف ا١تأمـو ال 
ُ                                                                                             ي شرع لو قراءة الفاٖتة ُب الصبلة اٞتهرية، وىذا ىو ا١تذىب بل ىو قوؿ اٞتمهور واختيار الشيخ تقي الدين: 

ا٢تا حينما قاؿ: آمُت. والنيب صلى أف ا١تأمـو تسقط عنو الفاٖتة ُب الصبلة اٞتهرية، ١تاذا؟ ألف الفاٖتة كأنو ق
وإف كاف -، وجاء ُب حديث جابر )ال تقرؤوا خلفي مإب أُنازع القرآف(اهلل عليو وسلم جاء عنو ُب اٟتديث: 

)من كاف لو إماـ فقراءة أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  -فيو إرساؿ؛ ألف كثَت من أىل العلم حسنو
: آمُت، كأنو قرأ الفاٖتة وخاصة ُب الصبلة اٞتهرية وىذا عليو قوؿ ٚتاىَت أىل ، فقوؿ ا١تأمـواإلماـ لو قراءة(

 العلم واختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية وغَتىم.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٙ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

؟. س:  قوؿ آمُت مىت يقو٢تا ا١تأمـو
، والفاء تفيد التعقيب، ولذلك )إذا أمن اإلماـ فأمنوا(ا١تأمـو يقوؿ آمُت بعد اإلماـ؛ ألنو قاؿ:  جػ:

وفق بن قدامة ُب ا١تغٌت: أف اإلماـ يقوؿ آمُت ٍب يقوؿ بعده ا١تأموموف ذلك. ولكن التأمُت سنة وليس نص ا١ت
     ً                                                                                         واجب ا فلو وافق ا١تأمومُت اإلماـ ُب التأمُت فبل مانع، مثل أغلب الناس اآلف يوافق ا١تأمـو اإلماـ فبل مانع.

ّ                           وقوؿ: آمُت، السنة فيها مد ىا بأف ٘تد آمُت؛ ألف النيب صلى )فإذا وافق تأمينو اهلل عليو وسلم قاؿ:                         
، فإف ا١تبلئكة تأمن ُب السماء، و٨تن قلنا: نوافق ا١تبلئكة ُب تأمُت ا١تبلئكة ُغفر لو ما تقدـ من ذنبو(

السجود ونوافقها ُب االصطفاؼ ونوافقها ُب التأمُت، وىذا من خصائص ورٛتة اهلل عز وجل هبذه األمة اليت 
هر هبا؛ ألف قولو: ىداىا ١تا ٓب يهد بو أ ُ                 حد ا من األمم اليت قبلنا، ولذلك فإف السنة: مدىا واٞتهر هبا مع ا، ٬ت      ً                                                      ً  

                ً      ً                  القوؿ يقتضي حرف ا وصوت ا فبل بد لو من ذلك. )فأمنوا(
  



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٕٚ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 ٔٔالشريط: 
  *** المتن ***

)إَذا َصلَّى َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم قَاَؿ:  -رضي اهلل عنو-َعْن أَِبي ُىَريْػَرَة  - ٚٛ
ِسِو فَػْلُيَطوّْْؿ َما َأَحدُُكْم لِلنَّاِس فَػْلُيَخفّْْف فَِإفَّ ِفيِهْم الضَِّعيَف َوالسَِّقيَم َوَذا اْلَحاَجِة، َوِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم لِنَػفْ 

 .َشاَء(
اللَِّو صلى اهلل قَاَؿ: َجاَء رَُجٌل إَلى َرُسوِؿ  -رضي اهلل عنو-أَِبي َمْسُعوٍد األَْنَصاِريّْ  عن - ٛٛ

لنَِّبيَّ عليو وسلم فَػَقاَؿ: إنّْي ألَتََأخَُّر َعْن َصالِة الصُّْبِح ِمْن َأْجِل ُفالٍف، ِممَّا يُِطيُل بَِنا. قَاَؿ: َفَما رَأَْيُت ا
النَّاُس، إفَّ ِمْنُكْم )يَا أَيػَُّها صلى اهلل عليو وسلم َغِضَب ِفي َمْوِعظٍَة َقطُّ َأَشدَّ ِممَّا َغِضَب يَػْوَمِئٍذ، فَػَقاَؿ: 
َـّ النَّاَس فَػْلُيوِجْز، فَِإفَّ ِمْن َورَائِِو اْلَكِبيَر َوالضَِّعيَف َوَذا اْلَحاَجِة(  .ُمنَػفّْرِيَن، فَأَيُُّكْم َأ

 : *** الشرح ***
 ىذاف اٟتديثاف ٫تا ختاـ حديث باب اإلمامة.

 مفردات الحديث:
             ً                                       أي صلى هبم إمام ا، وا١تقصود أف يصلي هبم صبلة الفريضة دوف  :(إَذا َصلَّى َأَحدُُكْم لِلنَّاسِ ) قولو:

                                   ُ                              ُ                      صبلة النافلة؛ ألف صبلة الفريضة ىي اليت ت عترب والية شرعية، ولذلك ىي اليت ي شرع فيها التخفيف دوف 
النافلة، والنيب صلى اهلل عليو وسلم حينما صلى ببعض أصحابو أطاؿ ُب صبلة النافلة كما ُب حديث ابن 

أنو صلى مع النيب صلى اهلل عليو وسلم فافتتح بالبقرة والنساء وآؿ عمراف، قاؿ ابن  -رضي اهلل عنو–مسعود 
مسعود: حىت لقد ٫تمت بأمر سوء، قاؿ: ٫تمت أف أنفتل من صبلٌب. فلم يراع النيب صلى اهلل عليو وسلم 

 عنها بعد قليل.ُب ىذه الصبلة اإل٬تاز والتخفيف؛ ألهنا نافلة و٬توز تركها، وسيأٌب اٟتديث 
                                                ً               ا١تقصود بالتخفيف التخفيف النسيب إذ كل قصر يسمى ٗتفيف ا وما من ٗتفيف  :(فَػْلُيَخفّْفْ ) قولو:

ُ                          إال ويوجد ما ىو أخفف منو قطع ا، وإ٪تا ا١تقصود التخفيف ْتيث يرتفع الض ر واإلطالة عمن خلفو، يقوؿ                                      ً                          
  ُب الصبلة:: إف ٗتفيف اإلماـ للصبلة على نوعُت-رٛتهم اهلل–أىل العلم 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٛ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                                                 ً                النوع األوؿ: ٗتفيف مطلق، وىو أف ٮتفف ا١ترء ُب صبلتو ٚتيع ا ُب كل الصلوات.
النوع الثا٘ب: ٗتفيف مقيد، وىو أف ٮتفف إذا رأى ذا سبب، فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف 

ف أشد من ، من خلفو صلى اهلل عليو وسلم، فهذا ٗتفي)إ٘ب ألصلي فأخفف ١تا أٝتع بكاء الصيب(يقوؿ: 
التخفيف األوؿ وىو التخفيف ا١تطلق، وحديثنا اآلف ُب التخفيف ا١تطلق، ما ضابطو؟ ألف بعض الناس يظن 
ً                                                             أف التخفيف ىو اإل٬تاز الشديد جد ا حىت إنك لًتى بعض األئمة إذا صلى لرٔتا نقر صبلتو كما ينقر الديك                              

 -رٛتو اهلل–أف ىذا غَت مشروع، الفقهاء  ُب األرض، وا١تأموموف خلفو ال يستطيعوف أف يتابعوه، وال شك
حينما تكلموا عن التخفيف قالوا: أدٗب التخفيف أف يأٌب بأدٗب الكماؿ. ألف ىناؾ شيء اٝتو صفة اإلجزاء، 
وىنا شيء أعلى منو أدٗب الكماؿ، وىناؾ الكماؿ الذي ال منتهى لو، بأف يقرأ ما شاء اهلل عز وجل لو من 

و وسجوده ما شاء اهلل، فاإلتياف بأدٗب الكماؿ ىو التخفيف، نأٌب لبياف بعض القراءة وأف يسبح ُب ركوع
 صور أدٗب الكماؿ ُب األركاف: 

ُب القياـ: أدٗب الكماؿ فيو قراءة الفاٖتة، وعند من يرى لزـو قراءة سورة بعدىا فأدٗب الكماؿ أف 
ُ  َ ق ل  ى و  }ُ                                    ُ              ت قرأ سورة كاملة قصَتة وأقل السور اليت ت قرأ ا١تعوذات و   ْ َ  ٌ الل و  أ ح د   ُ  َ  إ ن ا أ ع ط يػ ن اؾ  }[، ؤاإلخبلص: { ]    ُ  َ   َ  ْ َ  ْ  َ    ِ 

ْ  َ  َ ال ك و ثػ ر    َ [، إذف أدٗب الكماؿ الذي يكوف أدٗب ٗتفيف لئلماـ أف يقرأ الفاٖتة مع سورة من قصار ٔالكوثر: { ] ْ 
 السور.

                                         ُ                                           وُب الركوع والسجود: فإف أدٗب الكماؿ فيو أف ي سبح ا١ترء ثبلث تسبيحات، التسبيحة الواحدة ىي 
                                                       ً                           اجبة، وأدٗب الكماؿ ثبلث، وأكمل الكماؿ ال منتهى لو يسبح عشر ا كما جاء ُب قصة عمر بن عبد الو 

 العزيز أو ثبلث عشرة أو أكثر من ذلك وأف يدعو ٔتا شاء.
                                                           ً                        وُب اٞتلسة بُت السجدتُت: يدعو اهلل عز وجل با١تغفرة، إما مرة أو ثبلث ا أو يأٌب باٞتمل ا٠تمس اليت 

 .-رضي اهلل عنهما–س جاءت من حديث ابن عبا
وُب التشهد األوؿ: أدٗب الكماؿ فيو قراءة التحيات دوف الصبلة على النيب صلى اهلل عليو وسلم، 

 وسنتكلم بعد حديثُت أو ثبلثة ىل يشرع الصبلة على النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب التشهد األوؿ أـ ال؟.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٕ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

لكماؿ فإنو قد نقص عن التخفيف إذف ىذا ىو أدٗب الكماؿ، ومن نقص من األئمة عن أدٗب ا
ا١تطلوب، وإف زاد عنو فإف كاف فيو مراعاة ١تن خلفو جاز؛ ألف التخفيف نسيب، فمن يصلي بالشباب ليس  
كمن يصلي بالشيب، ومن يصلي خلف من ال عمل عنده وال حاجة لو ليس كمن يصلي ٔتن عنده حاجة 

٣ترد النقر بل ال بد أف يأٌب بالواجب ويزيد وّتانب السوؽ وىكذا، إذف نصل من ذلك أف التخفيف ليس 
على الواجب بأف يأٌب بأدٗب الكماؿ، وقد نص على ىذه الربىاف بن مفلح حفيد الشيخ ٤تمد بن مفلح 

 ، بأف أقل التخفيف ما يسمى اإلتياف بالكماؿ.)ا١تبدع شرع ا١تقنع(صاحب الفروع ُب كتابو 
 ىنا مسألة تتعلق بالتخفيف:

                         ً                                         الصبلة ال بد أف يكوف متساوي ا بُت األفعاؿ، فقد جاء أف النيب صلى اهلل عليو أف ٗتفيف أفعاؿ 
                 ً                     ً                                                    وسلم كاف ركوعو ٨تو ا من سجوده، وسجوده ٨تو ا من قيامو، أي أف طو٢تم متقارب فإذا أطاؿ القياـ أطاؿ 

وطوؿ  الركوع والسجود، وإذا قصر القياـ ُب القراءة قصر الركوع والسجود، وليس معناه أف طوؿ الركوع
                          ً                                                                    السجود كطوؿ القياـ، إ٪تا ٨تو ا بالنسبة والتناسب إف طاؿ أطالو، وبناء على ذلك فإننا نستطيع أف نعرؼ 
صبلة النيب صلى اهلل عليو وسلم بأصحابو كيف كانت وقد كانت ٥تففة، فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم كما 

فصل، وُب الظهر والعصر والعشاء بأواسطو، جاء عن عمر عندما أمر األمصار أف يقرؤوا ُب الفجر بطواؿ ا١ت
وُب ا١تغرب بقصاره، فكاف عليو الصبلة والسبلـ إذا أطاؿ ُب قراءة الفجر فإنو يطيل ُب الركوع والسجود أكثر 

 ٦تا يطيل ُب ا١تغرب وىكذا، إذف األمر نسيب بُت القراءة وبُت الركوع والسجود.
 ١تاذا أقوؿ ىذا؟. س:
ألف بعض الناس يظن أف التخفيف إ٪تا ىو ُب الركوع والسجود فًتاه إذا قرأ أطاؿ ُب القراءة، قرأ  جػ:

                                         ً     ً                                               وجهُت أو ثبلثة ولكن ركوعو وسجوده ينقرىا نقر ا خفيف ا رٔتا يأٌب بأدٗب الكماؿ لكنو ال يوافق، نقوؿ: ىذا 
يطيل القراءة ُب الفجر ْتجة  خبلؼ التخفيف الذي قصده النيب صلى اهلل عليو وسلم، ولذلك بعض الناس

أف يدرؾ من ٓب يدرؾ الصبلة لكي ٭تضر ومع ذلك ٕتد خفة الركوع والسجود وليس ىذا سنة النيب صلى اهلل 
 عليو وسلم، نعم صبلتو صحيحة ال شك ولكن السنة أؤب وأحرى.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٓٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

يف البدف كأف يكوف الضعيف أي ضع :(فَِإفَّ ِفيِهْم الضَِّعيَف َوالسَِّقيَم َوَذا اْلَحاَجةِ ) قولو:
ً      ً                                                                   الشخص ىرم ا شيخ ا كبَت ا ال يستطيع القياـ ففي قيامو من السجود أو اٞتلوس فيو تعب ومشقة، وطوؿ       ً        
                                                    ُ                                      قيامو كذلك، وطوؿ سجوده كذلك، والسقيم ىو ا١تريض الذي ي تعبو القياـ، وذا اٟتاجة الذي يكوف عنده 

يناسبهم، ولذلك ٨تن قلنا: إف التخفيف نسيب،  ُ                                                ش غل، فإف من كاف خلفو أحد ىؤالء الثبلثة فإنو ٮتفف ٔتا
                                      ً                                                  ٬تب أف نعرؼ ىذه القاعدة، فقد يكوف أحيان ا األرفق ٔتن خلفو اإلطالة ولذلك ٧تد أئمة ا١تساجد عندما 
يكوف خلفهم الضعفاء من كبار السن ينكروف عليو السرعة ُب الصبلة؛ ألف كبَت السن رٔتا ٭تتاج إٔب وقت 

                                                  ً      ً             أو السجود، فنقوؿ: إف األرفق بو أف تطيل ُب القياـ شيئ ا نسبي ا، فلذلك ليس  طويل لكي يقـو من القعود
 ا١تقصود اإل٬تاز الشديد وإ٪تا اإل٬تاز والتخفيف النسيب.

ىذه ا١تسألة مسألة مهمة وأصل من األصوؿ  :َوِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم لِنَػْفِسِو فَػْلُيَطوّْْؿ َما َشاَء() قولو:
ً                                                           ا ا١ترء ُب نفسو دائم ا وىو: أف يفارؽ بُت عباداتو ا٠تاصة وأمور السر ا١تتعلقة بنفسو           ُ     اليت ٬تب أف ي عٌت هب                  

والعبادات الظاىرة والعلنية، اإلنساف ُب عباداتو اليت تكوف ُب سره اليت ال يطلع عليها إال اهلل عز وجل ىذه 
إف من عبلمات نفي الرياء من : -رٛتهم اهلل–ُ                         ُ                              ي شرع لو أف يطيل فيها وأف ي كثر منها، ولذلك يقوؿ الفقهاء 

النفس أف يأٌب ا١ترء ٔتثل العبادة ُب السر. عندما يتصدؽ ا١ترء بصدقة ويظن أنو قد راءى ُب صدقتو وكانت 
عبلنية فإنو ليتصدؽ ٔتثلها ُب السر فإهنا تدرأ عن نفسو الرياء، إذا كاف يظن أو ٭تسب أو يشك أف صبلتو 

لها نافلة ُب بيتو فإف ىذا دليل على نفي الرياء من قلبو، ولذلك قد دخل فيها شيء من الرياء فليصل مث
ً                                                                              ٭ترص ا١ترء دائم ا على عبادات السر فإف عبادات السر ىي اليت توقع ُب القلب طعم اإلٯتاف ولذتو، والنيب              

، وذكر )ثبلث من فعلهن وجد هبن حبلوة اإلٯتاف(صلى اهلل عليو وسلم فيما رواه أبو داود وابن ماجو قاؿ: 
)وأخرج زكاة مالو فلم ٮترج ا١تريضة وال ذات العيب منهن بعض عبادات ىي من عبادات السر فقاؿ: 

                                                                          ُ        ، أي اليت فيها عيب، وغالب الناس ال يعلم ا١ترء كم مقدار مالو، فمن باب التبع ال ي عرؼ كم والَشَرط(
ج زكاة مالو كما أوجبها اهلل مقدار زكاة مالو، وعلى ذلك فإف ا١ترء إذا صدؽ مع نفسو ومع اهلل عز وجل فأخر 

عز وجل وال يعلم مقدارىا أحد إال اهلل سبحانو وتعأب وصاحبها فإف ذلك عبلمة صدؽ اإلٯتاف فيجد حبلوة 
                                                      ً                                اإلٯتاف، وكذلك غض البصر، النيب صلى اهلل عليو وسلم ما خص شيئ ا من العبادات فيو حبلوة اإلٯتاف إال 
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أف  -رضي اهلل عنو–وأٛتد بإسناد جيد من حديث ابن مسعود غض البصر، ُب اٟتديث الذي عند اٟتاكم 
)من استطاع النظر إٔب ما حـر اهلل فغض بصره ابتغاء ما عند اهلل عز وجل النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
 . أعقب اهلل ُب قلبو حبلوة اإلٯتاف(

ً                                            إذف ا١تقصود أف ا١ترء دائم ا ٭ترص على عبادات السر، والنظر ىي من عبادات  السر العظيمة اليت ال                       
                                 ً                               ً                        يعلم هبا أحد إال الناظر، فإنك أحيان ا ٘تشي مع صاحبك ُب الشارع فًتى شيئ ا ال يعلم صاحبك أنك تنظر 
ً                              إليو، ولذلك كاف األثر الذي ٬تده ا١ترء ُب غضو لبصره ُب قلبو عظيم جد ا ٬تد حبلوة اإلٯتاف كما أخرب النيب                                                              

ً                                                       دائم ا ٭ترص على عباداتو ا٠تاصة اليت ُب سره وأف يكثر منها ولذلك صلى اهلل عليو وسلم، ا١تقصود أف ا١ترء     
، وأمر النيب صلى اهلل عليو )ال ٕتعلوا بيوتكم قبورًا(النيب صلى اهلل عليو وسلم أمر بالصبلة ُب البيوت وقاؿ: 

                                                        ً           ً  وسلم بقراءة القرآف والتهجد وبُت أهنا من أعظم العبادات أجر ا؛ لكوهنا سر ا.
ة ٦تا يتعلق هبذه اٞتملة: أف ا١ترء ٭تـر عليو أف يشدد على الناس وٮتفف على نفسو، ا١تسألة الثاني

     ً                                                                                        أحيان ا التشديد على الناس والتخفيف على النفس يكوف ُب ذات العبادة كاإلماـ يصلي بالناس فيطيل فإذا 
الذين صلى وحده خفف لنفسو، يقولوف: ىذا ٦تنوع. و٦تا يندرج ٖتت ىذه القاعدة: الفتوى، فإف من 

                                        ً     ً                                               يتصدروف لئلفتاء من يفيت الناس باألشد احتياط ا وورع ا فإذا نزلت ىذه النازلة بو واحتاج ٢تا أفىت نفسو 
، فإف من )إعبلـ ا١توقعُت(ُب تقرير ىذا األصل ُب  -رٛتو اهلل–باألسهل، وىذا ال ٬توز، وقد أطاؿ ابن القيم 

الناس وىذا ال ٬توز، ٬توز لك أف تفيت الناس  الناس من يفعل ُب خاصة نفسو األسهل فإذا سئل شدد على
                               ً     ً                                                   باألسهل وتفعل ُب نفسك األشد احتياط ا وورع ا، وأما أف تفيت الناس بالورع واألشد وأنت ٖتتاط لنفسك 

 فهذا ال ٬توز، واألصل فيو أمور كثَتة منها اٟتديث الذي معنا.
فَػَقاَؿ: إنّْي ألَتََأخَُّر َعْن َصالِة الصُّْبِح ِمْن  َجاَء رَُجٌل إَلى َرُسوِؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم) قولو:

قولو: ألتأخر. تأخر ىذا الرجل ٭تتمل أمرين: إما أنو يتأخر فيًتؾ الصبلة بالكلية أي صبلة : (َأْجِل ُفالفٍ 
اٞتماعة ألجل إطالة اإلماـ، وإما أنو يتأخر أي يتأخر عن إدراؾ تكبَتة اإلحراـ، ولعل الثا٘ب ىو األقرب؛ 
ألف كلمة أتأخر ٯتكن االستغناء عنها بأٗتلف عن صبلة الصبح ٚتاعة، فلعل األقرب أنو يتأخر فيدرؾ 
                                                                                   ُ       الصبلة ُب آخرىا وبناء على ذلك فإننا نقوؿ: إف النيب صلى اهلل عليو وسلم زجر ىذا اإلماـ وىو أ يب بن  
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ر الدخوؿ ُب الصبلة من على الصحيح، زجره ١تا أطاؿ بالناس لكي ال يفوتوا أج -رضي اهلل عنو–كعب 
أو٢تا، ولذلك ىذا اٟتديث ٦تا يدؿ على أف الدخوؿ ُب أوؿ الصبلة أفضل من الدخوؿ بعد فوات ركعة أو 

 أكثر. 
يقوؿ بعض أىل العلم: وقد انعقد اإلٚتاع على أف الدخوؿ مع اإلماـ ُب أوؿ الصبلة أفضل وإف ٓب 

)أف من أدرؾ مع اإلماـ أربعُت ث ا١تشهور ُب ا١تسند: يصح حديث ُب أفضلية إدراؾ الصبلة من أو٢تا. اٟتدي
، ىذا اٟتديث فيو ضعف وال صباًحا ٓب تفتو تكبَتة اإلحراـ كتبت لو براءتاف براءة من النفاؽ وبراءة من النار(

يصح رفعو للنيب صلى اهلل عليو وسلم، ولكن االتفاؽ عند أىل العلم أف الدخوؿ مع اإلماـ ُب أوؿ الصبلة 
بكثَت واألدلة عليو كثَتة لكنها ليست بًتتب أجر معُت وإ٪تا لفضل ىذا العمل ومنو ىذا اٟتديث، أفضل 

                                                                      ُ  ِّ                 فالنيب صلى اهلل عليو وسلم بُت أف من تأخر عن الصبلة وإف أدرؾ بعضها فإنو قد نػ ف ر عن ا٠تَت أي فاتو 
 خَت.

دخوؿ مع اإلماـ ُب الصبلة ويناسب ىنا أف نذكر قاعدة عند أىل العلم أف أىل العلم قالوا: إف ال
 على أربع درجات من حيث األفضلية:

: أف يدخل ا١تأمـو مع اإلماـ قبل أف يبدأ اإلماـ ُب أوؿ ركن -_وإف كاف ينازع فيها الدرجة األؤب
بعد تكبَتة اإلحراـ، وأوؿ ركن بعد تكبَتة اإلحراـ على قوؿ عدد من أىل العلم: الفاٖتة، فيقولوف: تكرب قبل 

 ع اإلماـ بقراءة الفاٖتة.أف يشر 
 الدرجة الثانية: مع أدرؾ القياـ مع اإلماـ، مع قراءة الفاٖتة إف كانت سرية وىي تسقط ُب اٞتهرية.

 الدرجة الثالثة: أف يدخل مع اإلماـ وقد ركع.
 الدرجة الرابعة: أف تفوتو ركعة فأكثر فيدخل مع اإلماـ وقد فاتتو ركعة فأكثر.

ليت فيها خبلؼ ىل يكوف قد أدرؾ أجر اٞتماعة أـ ال؟ وىو أف يدخل مع الدرجة ا٠تامسة: وىي ا
  اإلماـ وٓب يدرؾ معو وال ركعة بأف يدخل معو ُب التشهد األخَت.

 كما استظهره اٟتافظ ُب الفتح.  -رضي اهلل عنو–        ُ          الذي ىو أ يب بن كعب  :(ِمْن َأْجِل ُفالفٍ ) قولو:
 ءتو.أي من قرا :(ِممَّا ُيِطيُل بَِنا) قولو:
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قَاَؿ: َفَما رَأَْيُت النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم َغِضَب ِفي َمْوِعظٍَة َقطُّ َأَشدَّ ِممَّا َغِضَب ) قولو:
وقد كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم من صفتو أنو يغضب ُب بعض مواعظو فكأ٪تا ىو منذر جيش  :(يَػْوَمِئذٍ 

يظهر الغضب ُب ما يناسب ٦تا كاف فيو ٤تـر وزجر إف  عليو الصبلة والسبلـ، ولذلك من السنة للخطيب أف 
 كاف يتحدث عن كبائر كالزنا والسرقة، أو حديث عن نار و٨تو ذلك.

التنفَت عن دين اهلل عز وجل يكوف بأمور وليس على  :(يَا أَيػَُّها النَّاُس، إفَّ ِمْنُكْم ُمنَػفّْرِينَ ) قولو:
 سبيل اٟتصر:

                                                            ُ                       األمر األوؿ: التشديد على الناس فيما ٢تم فيو سعة، فإف بعض الناس ي شدد على الناس فيما ٢تم 
)ليس من الرب الصياـ                                                        ً                  فيو سعة، والنيب صلى اهلل عليو وسلم ُب الصـو عندما كاف مسافر ا كاف يقوؿ للناس: 

تنا ُب سفر وما منا صائم إال : لقد رأي-رضي اهلل عنو–، فإذا جاء ُب نفسو صاـ، قاؿ أبو ىريرة ُب السفر(
النيب صلى اهلل عليو وسلم وعبد اهلل بن رواحة. فالتنفَت ىو إظهار التشديد فيما ٢تم فيو سعدة، وكاف النيب 

، فالتيسَت وإظهار اليسر ٦تا فيو سعة )يسروا وال تنفروا(                             ً                صلى اهلل عليو وسلم ١تا أرسل معاذ ا إٔب اليمن قاؿ: 
 تنفَت.على الناس ىذا من عدـ ال

 األمر الثا٘ب من التنفَت: ُب مسائل الواليات الشرعية، الواليات نوعاف:
 النوع األوؿ: واليات إمامية تتعلق باإلمامة العظمى.

 النوع الثا٘ب: واليات شرعية، مثل اإلفتاء والصبلة وا٠تطبة وغَت ذلك.
تأخَت أمد اإلقامة فيها، فإف التنفَت للناس ُب ىذه األمور بالتضييق عليهم سواء ُب إطالتها أو ُب 
)إف ىذا لوقتها لوال أف أشق                                         ً                         النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا خرج عليهم متأخر ا مرة ُب صبلة العشاء وقاؿ: 

، فًتؾ النيب صلى اهلل عليو وسلم األفضل وىو تأخَت صبلة العشاء للوقت الذي دونو ُب الفضل على أميت(
 فيو سعة.من باب التخفيف على الناس فيما ٢تم 

َـّ النَّاَس فَػْلُيوِجْز، فَِإفَّ ِمْن َورَائِِو اْلَكِبيَر َوالضَِّعيَف َوَذا اْلَحاَجِة() قولو: فليوجز أي : فَأَيُُّكْم َأ
 فليخفف.
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 *** المتن ***
 باُب صفِة صالِة النبيّْ صلى اهلل عليو وسلم:

 : *** الشرح ***
 مفردات الحديث:

بذكر صفة صبلة  -رٛتو اهلل–بدأ ا١تصنف  :(النبيّْ صلى اهلل عليو وسلمباُب صفِة صالِة ) قولو:
 النيب صلى اهلل عليو وسلم.

  *** المتن ***
)َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم إَذا َكبػََّر قَاَؿ:  -رضي اهلل عنو-َعْن أَِبي ُىَريْػَرَة  - ٜٛ

َهًة قَػْبَل َأْف  يَػْقَرَأ، فَػُقْلُت: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، بِأَِبي أَْنَت َوأُمّْي، َأرَأَْيَت ُسُكوَتَك بَػْيَن ِفي الصَّالِة َسَكَت ُىنَػيػْ
َن اْلَمْشِرِؽ التَّْكِبيِر َواْلِقَراَءِة: َما تَػُقوُؿ؟ قَاَؿ: َأُقوُؿ: اللَُّهمَّ بَاِعْد بَػْيِني َوبَػْيَن َخطَايَاَي َكَما بَاَعْدَت بَػيْ 

مَّ نَػقِّْني ِمْن َخطَايَاَي َكَما يُػنَػقَّى الثػَّْوُب األَبْػَيُض ِمْن الدََّنِس. اللَُّهمَّ اْغِسْلِني ِمْن َخطَايَاَي َواْلَمْغِرِب. اللَّهُ 
 .بِاْلَماِء َوالثػَّْلِج َواْلبَػَرِد(

 : *** الشرح ***
 مفردات الحديث:

ىذا يدلنا على أف الصبلة ال  :(الةِ َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم إَذا َكبػََّر ِفي الصَّ ) قولو:
                                                                                ً           تنعقد بغَت التكبَت، بأي لفظ تكلم بو الشخص مع قدرتو على التكبَت ال تنعقد الصبلة بو خبلف ا أليب حنيفة 
وأصحابو فإهنم ٬تيزوف اإلتياف بأي اسم من أٝتاء اهلل كقولك: اهلل العظيم، اهلل اٞتليل. تنعقد الصبلة، وىذا 

 صلى اهلل عليو وسلم ٓب يفتتح الصبلة إال بالتكبَت، فدؿ ذلك على أهنا ال تنعقد إال غَت صحيح، فإف النيب
 بالتكبَت من القادر عليو، وسيأٌب اٟتديث بعد ذلك ُب حديث عائشة.

َهةً ) قولو: ىذه اٞتملة ىنيهة جاءت رواية: ىنية، وجاءت با٢تمز:  :(قَػْبَل َأْف يَػْقَرأَ  َسَكَت ُىنَػيػْ
                                                                    ً                ً       ىنيئة، وجاءت بالتضعيف: ىنية، جاءت ثبلث ألفاظ كلها صحيحة، والعرب أحيان ا يقلبوف ا٢تاء ٫تز ا وىذا 
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َ  ِ  أ أ ع ج م ي  و ع ر يب   }ُب كتاب اهلل عز وجل:   َ  َ     ِ  َ  ْ [، كما أف بعض اٟتروؼ عندىم متقاربة كالسُت ٗٗفصلت: { ] ََ 
ت ق يم    ْ اى  }والصاد  ِ   َ د ن ا الص ر اط  ال م س   َ ْ  ُ  ْ   َ ، وكذلك ُب سورة الغاشية: )واىدنا السراط ا١تستقيم([، ٙالفاٖتة: { ]ِ  َ     ِّ َ 

ِ  ٍ ل س ت  ع ل ي ه م  ٔت  ص ي ط ر  }  ْ َ ُ ِ   ْ  ِ  َْ  َ   َ  ْ [، وىي مقروءة بالسُت والصاد من طريق حفص عن عاصم من ٕٕالغاشية: { ]َ 
ؼ كالنوف والبلـ مثل جربين وجربيل، طريق طيبة النشر ٔتد ا١تنفصل وقصره، فا١تقصود من ىذا أف بعض اٟترو 

                                                                             ُ                فا١تقصود أف ا٢تاء وا٢تمزة متقارباف عند العرب وتسهيل ا٢تمزة ّتعلها ياء، وقريش كانت ت سهل فهي فصيحة: 
                                               ً     ً                                     ىنيهة، وىنيئة، وىنية، فقولو: سكت ىنيهة. أي شيئ ا يسَت ا، قبل أف يقرأ أي قبل أف يقرأ الفاٖتة.

  عليو وسلم:ىنا نقف عند سكوت النبي صلى اهلل
الثابت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب حديث ٝترة وغَته أنو كاف لو سكتاف أي سكوت ال ٬تهر 

 فيهما بالقراءة:
السكوت األوؿ: كاف قبل قراءتو للفاٖتة ُب الركعة األؤب فقط إذا افتتح تكبَتة اإلحراـ، وىي اليت 

 سألو عنها أبو ىريرة.
 عات قبل الركوع.السكتة الثانية: ُب كل الرك

وىناؾ سكتة ثالثة جاءت بعد قراءة الفاٖتة وقبل قراءة السورة، وىذه ال يصح فيها حديث مرفوع 
، -رضي اهلل عنهما–للنيب صلى اهلل عليو وسلم، وأصح ما ورد فيها عن ٣تاىد بن جرب تلميذ ابن عباس 

ا ال ٯتكن أف يقو٢تا من تلقاء نفسو،                                                           ً وىذا يدؿ على أنو أقل أحوا٢تا أنو فعلها بعض الصحابة؛ ألف ٣تاىد  
ولكن يدؿ على أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب يكن يواظب عليها، فآكد السكتات الثنتاف والثالثة 

 مشروعة، ولكنها ليست ُب تأكيد األؤب.
–السكتة األؤب فيها دعاء االستفتاح، والسكتة الثانية والثالثة ليس فيها شيء بدليل أف أبا ىريرة 

إ٪تا سأؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم عن السكتة األؤب، قاؿ: تتكلم. ذكر أنو يقوؿ شيء،  -رضي اهلل عنو
                                                                                           ً   فدؿ على أف أبا ىريرة كاف ينظر لفي النيب صلى اهلل عليو وسلم فلما رآه ٭ترؾ شفتيو عرؼ أنو يقوؿ شيئ ا، 

ا فهي فصل بُت القراءة والركوع أو بُت                                                            ً وأما الثانية إف ثبتت والثالثة فقد كاف يسكت وال يقوؿ فيها شيئ  
عل ىذه السكت أبد ا، ٓب  ً      الفاٖتة والقراءة عند من يرى السكتة بُت الفاٖتة والقراءة، سكت: فصل، وٓب ٕت                  ُ                                                                    
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                                               ُ                                              ٕتعل ألجل قراءة الفاٖتة، من قاؿ من أىل العلم: إنو ي قرأ ُب سكتات اإلماـ ىذا اجتهاد منو. ٓب يقل النيب 
اقرؤوا الفاٖتة ُب سكتات اإلماـ لكن اجتهاد من أىل العلم عند من يرى وجوب قراءة صلى اهلل عليو وسلم: 

 الفاٖتة ُب الصبلة اٞتهرية.
قوؿ الصحايب: بأيب أنت وأمي. يعنوف بو النيب  :(فَػُقْلُت: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، بِأَِبي أَْنَت َوأُمّْي) قولو:

١تا قاؿ للرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم:  -رضي اهلل عنو–عمر صلى اهلل عليو وسلم فإهنم كانوا يفدونو هبما، و 
، فا١تؤمن ٬تب عليو )ال تؤمن حىت أكوف أحب إليك من نفسك(إنك ألحب الناس إٕب إال نفسي. قاؿ: 

ُب عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم وبعده أف يفدي بالنيب صلى اهلل عليو وسلم والديو، ويعتقد ُب نفسو ذلك 
 بل يفدي نفسو فداء للنيب صلى اهلل عليو وسلم كما قاؿ حساف:أنو يفديو هبما 

َىَجْوَت ٤ُتَم ًدا فأَجْبُت 
 َعنوُ 

 أَتَػْهُجوُه َوَلْسَت َلُو بِِند  
 ىجوَت ٤تمًدا بَرآ  حنيفاً 
 فإّف أيب ووالَده وِعْرضي

 

*** 
*** 
*** 
*** 

 َوِعْند الل ِو ُب ذَاَؾ اَٞتزاَءُ 
 َفشر كما ٠تَتكما الفداءُ 
 رسوُؿ اهلل ِشيَمُتو الَوفاء
 لِعْرض ٤تمٍد ِمْنُكم وقاءُ 

 

فا١تقصود أف تفدية النيب صلى اهلل عليو وسلم مشروعة، ولكن من أىل العلم من يقوؿ: إف كلمة 
                                               ُ                                      بأيب أنت وأمي ىي من خصائصو صلى اهلل عليو وسلم، فبل ت قاؿ لغَته. ولكن الصحيح أهنا باإلمكاف أف 

 .-رضواف اهلل عليهم–ت عن كثَت من ا١تتقدمُت من الصحابة ومن بعدىم                ُ   تقاؿ لغَته، وقد ن قل
ىنا أبو ىريرة قاؿ: ما تقوؿ. علم أنو  :(َأرَأَْيَت ُسُكوَتَك بَػْيَن التَّْكِبيِر َواْلِقَراَءِة: َما تَػُقوُؿ؟) قولو:

يقوؿ، ١تاذا؟ ألنو رآه ٭ترؾ لسانو وشفتيو، وىنا قاعدة ذكرىا أبو ا٠تطاب باإلٚتاع عليها والنووي والشيخ 
                           ُ                                                            تقي الدين ابن تيمية: أنو ال ت سمى القراءة قراءة إال ْترؼ وصوت، ال بد أف يكوف ىناؾ حرؼ وصوت، 

ُ                                                                ي سمع ا١ترء نفسو، ومن آثار اٟترؼ والصوت ٖتريك اللساف والشفتُت، وبناء                  ً      ً    وأقل ما يسمى حرف ا وصوت ا أف
   ً                                     ُ                                   واقف ا ٓب ٭ترؾ لسانو وال شفتيو وٓب يتكلم ولو ي سمع نفسو ال بدعاء استفتاح وال بفاٖتة  امرأعلى ذلك لو أف 
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ذف ال بد من                                            ُ            ُ                    نقوؿ: ٓب تقرأ دعاء االستفتاح وال الفاٖتة، وإ٪تا ت سمع نفسك ال ت سمع جارؾ ىذا جهر، إ
 اٟترؼ والصوت وانعقد اإلٚتاع عليو كما نقلت عن ثبلثة من أىل العلم.

ىنا  :(قَاَؿ: َأُقوُؿ: اللَُّهمَّ بَاِعْد بَػْيِني َوبَػْيَن َخطَايَاَي َكَما بَاَعْدَت بَػْيَن اْلَمْشِرِؽ َواْلَمْغِربِ ) قولو:
: وغالب الدعاء إذا  -رٛتو اهلل–يخ تقي الدين الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم افتتح دعاءه باللهم، يقوؿ الش

ً             كاف ا١تقصود منو تعظيم اهلل عز وجل واإلقرار بالعبودية فإنو ي بتدأ بػ اللهم وإف كاف طلب ا ٤تض ا فإنو يكوف     ً                         ُ                                                       
ر ة  ح س ن ة  و ق ن ا ع ذ اب  الن ار  }ربنا.  خ  نػ ي ا ح س ن ة  و ُب  اآل  َ        ِ ر بػ ن ا آت ن ا ُب  الد    َ  َ   َ ِ  َ   ً َ َ  َ   ِ َ  ِ ْ   ِ  َ   ً َ َ  َ  [. ٕٔٓالبقرة: { ] َ    َ    ِ َ   ِ      ْ  َ  

ىذا الدعاء: اللهم باعد بيٍت وبُت خطاياي، فيو معٌت إقرار العبودية، ففي ىذا الدعاء لو تأملت فيو 
إقرار أف العبد ٥تطئ وأنو مذنب وأف الذنوب مالئة جسمو من رأسو إٔب أٜتص قدميو ومن أجب األشياء إٔب 

)دعوة نيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: اهلل عز وجل إقرار العبد بذنبو، ولذلك جاء ُب حديث ذو النوف، ال
، إقرار العبد بذنبو هلل عز وجل وخضوعو بُت أخي ذو النوف: ال إلو إال أنت سبحانك إ٘ب كنت من الظا١تُت(

يدي اهلل عز وجل مع ٘تجيده لو سبحانو وتعأب، ىذا ىو الذي ٭تبو جل وعبل ولذلك جاء ُب حديث أيب 
)قاؿ اهلل عز وجل: من شغلو ذكري عن مسائليت اهلل عليو وسلم قاؿ: أف النيب صلى  -رضي اهلل عنو–سعيد 

ُ                                                     ، من ش غل باإلقرار بذنبو فتواضع وذؿ وخضع هلل عز وجل فهذا الذي أعطيتو أفضل ما أعطي السائلُت(      
 يرجى إجابة دعائو وسؤلو بأمر اهلل عز وجل.

  اقًتفتها.أي اليت :(اللَُّهمَّ بَاِعْد بَػْيِني َوبَػْيَن َخطَايَايَ ) قولو:
ولذلك يقولوف:  :(اللَُّهمَّ بَاِعْد بَػْيِني َوبَػْيَن َخطَايَاَي َكَما بَاَعْدَت بَػْيَن اْلَمْشِرِؽ َواْلَمْغِربِ ) قولو:

                                                                                 ُ              الفرؽ بُت عفو اهلل الذنب ومغفرتو، العفو ىو احملو ال يبقى ٢تا أثر، وأما ا١تغفرة فإهنا السًت ت سًت، ىي باقية 
                                                                  ُ   ً                     لكن يسًتىا اهلل عز وجل، وقد جاء ُب بعض اآلثار أف الرجل يأٌب يـو القيامة م قنع ا رأسو حياء من كثرة 

                                                        ُ    أو ٯتينو كأمثاؿ جباؿ هتامة من عظمها فيقاؿ لو: ىذه سيئاتك ق لبت الذنوب اليت يعملها ويراىا على مشالو 
                                                                                   ً  لك حسنات. فيقوؿ: إف ٕب الذنب الفبل٘ب فعلتو ٓب أره معها. فيضحك اٞتبار جل وعبل. ولذلك أحيان ا 
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، عدـ احملو بالكلية قد يقلبها اهلل عز وجل حسنات يـو القيامة ١تن صدؽ التوبة، فالناس ُب التوبة ليسوا سواء
 فمن صدقت توبتو كاف أجره أعظم عند اهلل عز وجل.

اللَُّهمَّ بَاِعْد بَػْيِني َوبَػْيَن َخطَايَاَي َكَما بَاَعْدَت بَػْيَن اْلَمْشِرِؽ َواْلَمْغِرِب. اللَُّهمَّ نَػقِّْني ِمْن ) قولو:
ُب  :(اْغِسْلِني ِمْن َخطَايَاَي بِاْلَماِء َوالثػَّْلِج َواْلبَػَردِ َخطَايَاَي َكَما يُػنَػقَّى الثػَّْوُب األَبْػَيُض ِمْن الدََّنِس. اللَُّهمَّ 

 ىذه اٞتملة أمرين:
                              ً                                                    األمر األوؿ: باعدت، قد تكوف سؤاال  هلل عز وجل أف يباعد اهلل بينو وبُت ذنوبو اليت ستأٌب فكأنو 

ً                       يقوؿ: يا رب سد عٍت باب الذنب. واهلل عز وجل إذا أحب عبد ا صرفو عن أبواب اإلٍب و  السوء، فتجد ا١ترء                                                   
ً                      ً                                                   سبحاف اهلل العظيم بعيد ا عن مواطن الفنت مسدود ا عنو وسائر الشر، ولذلك من نعم اهلل عز وجل على العبد                     
                              ً                                                        أف ينشأ ُب بيت صاّب، إذا أحب فبلن ا نش أه ُب بيت صاّب، صرؼ عنو قرناء السوء، حفظ اهلل لو دينو، 

وبصره الذي يبصر بو، ويده اليت يبطش هبا، ورجلو  )كنت ٝتعو الذي يسمع بو،أليس ُب حديث أيب ذر: 
، من معانيها الثبلث أف اهلل يبعد عنك الذنوب اليت تتلبس باألربع يصرفها عنك، فأنت اليت يبطش هبا(

 تقوؿ: باعد بيٍت. أي ما سيكوف من ا٠تطايا ابعده عٍت. 
)اغسلٍت من خطاياي و وسلم: األمر الثا٘ب: قاؿ الشيخ تقي الدين وغَته: قوؿ النيب صلى اهلل علي

، يدؿ على أف للذنوب حرارة فاحتاجت الثلج لتربيدىا. وصدؽ واهلل فإف للذنب حرارة ُب با١تاء والثلج والربد(
                                       ً                                                القلب ٬تد ا١ترء حر الذنب و٬تد لظاه شديد جد ا، وا١ترء كلما قل ذنبو عرؼ حرارة الذنب كما جاء ُب 

)إف ا١تؤمن لَتى ذنبو كاٞتبل يكاد أف يسقط على رأسو، وأما ا١تنافق اٟتديث عن النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
                    ً                ً              ً       ، فا١تؤمن إذا فعل ذنب ا رأى ُب نفسو تغَت ا ووحشة ونكران ا، ىذا فَتى ذنبو كالذباب يقوؿ بو ىكذا فذىب(

 ىو حرارة الذنب ولذلك يقوؿ: اغسلو بالثلج ليربد ليس ٣ترد الطهارة.
 فقو الحديث:

ف دعاء االستفتاح سنة، والدليل على سنيتو أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب يأمر بو ا١تسألة األؤب: أ
فإنو رأى أف  -رٛتو اهلل–   ً                                                                  خبلف ا ١تن قاؿ من أىل العلم وىي رواية ُب مذىب أٛتد اختارىا ابن بطة العكربي 
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نيب صلى اهلل عليو دعاء االستفتاح واجب، وسيأٌب الدليل عليو بعد قليل، ولكن الصحيح: أنو سنة؛ ألف ال
 وسلم ٓب يأمر بو وإ٪تا علمو ١تا سئل.

ا١تسألة الثانية: أنو قد جاء عن النيب صلى اهلل عليو وسلم عدد من أدعية االستفتاح منها ىذا 
     ً                            ً              موقوف ا عليو ُب صحيح مسلم وروي مرفوع ا من حديث أيب  -رضي اهلل عنو–اٟتديث، ومنها حديث عمر 

، )سبحانك اللهم وْتمدؾ وتبارؾ اٝتك وتعأب جدؾ(الذي نعرفو وىو:  -مارضي اهلل عنه–سعيد وعائشة 
ً                                          ومنها ما جاء أيض ا ُب الصحيح أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  ، )اللهم رب جربيل وميكائيل وإسرافيل(               

يسمونو التجويد، وغَت ذلك من اآلثار وىي ٜتسة آثار صحت عن  -رضي اهلل عنو–ومنها حديث علي 
صلى اهلل عليو وسلم، والصحيح من أقواؿ أىل العلم: أهنا كلها مشروعة ولكن أفضلها ُب القراءة ُب النيب 

                    ً                      ، ١تاذا؟ ألنو روي مرفوع ا وصح ُب مسلم أف عمر  -رضي اهلل عنو–الفريضة ما جاء عن عمر بن ا٠تطاب 
الذي نص عليو شيخ  لو مرجح لو، وىذا -رضي اهلل عنو–كاف يأمر الصحابة أف يقولوه فكاف اختيار عمر 

اإلسبلـ يقوؿ: إف كلها ٕتوز، وذكر ُب شرح العمدة أف األفضل منها حديث لتعليم عمر الناس، الذي نقولو 
ً                     دائم ا وىو الذي ُب الزاد:   .)سبحانك اللهم وْتمدؾ وتبارؾ اٝتك وتعأب جدؾ وال إلو غَتؾ(   

  *** المتن ***
)َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم َيْستَػْفِتُح َعْن َعاِئَشَة رضي اهلل عنها قَاَلْت:  - ٜٓ

ْبُو الصَّالَة بِالتَّْكِبيِر، َواْلِقَراَءَة بػ " اْلَحْمُد لِلَِّو َربّْ اْلَعاَلِميَن " وََكاَف إَذا رََكَع َلْم ُيْشِخْص رَْأسَ  ُو َوَلْم ُيَصوّْ
ا، وََكاَف إَذا رََفَع رَْأَسُو ِمْن َن َذِلَك، وََكاَف إَذا رََفَع رَْأَسُو ِمْن الرُُّكوِع َلْم َيْسُجْد َحتَّى َيْسَتِوَي قَاِئمً َوَلِكْن بَػيْ 

رِْجَلُو اْلُيْسَرى  ا، وََكاَف يَػُقوُؿ ِفي ُكلّْ رَْكَعتَػْيِن التَِّحيََّة، وََكاَف يَػْفِرشُ السَّْجَدِة َلْم َيْسُجْد، َحتَّى َيْسَتِوَي قَاِعدً 
َهى َأْف يَػْفَتِرَش الرَُّجُل ِذرَاَعْيِو ا َهى َعْن ُعْقَبِة الشَّْيطَاِف، َويَػنػْ ْفِتَراَش السَُّبِع، َويَػْنِصُب رِْجَلُو اْلُيْمَنى، وََكاَف يَػنػْ

 .وََكاَف َيْخِتُم الصَّالَة بِالتَّْسِليِم(
 : *** الشرح ***

 مفردات الحديث:



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٓٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

أي يفتتح صبلتو  :(َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم َيْستَػْفِتُح الصَّالَة بِالتَّْكِبيرِ َكاَف ) قولو:
، أي ال بد )ٖترٯتها التكبَت(بالتكبَت ٦تا يدلنا على أف غَت التكبَت ال تنعقد بو الصبلة، وقد جاء ُب اٟتديث: 

قد صبلتو، وتسمى تكبَتة اإلحراـ، وما من التكبَت، وىذا التكبَت ىو ركن ُب الصبلة من ٓب يأت بو ٓب تنع
 عداىا من التكبَتات واجبات وتسمى بتكبَتات االنتقاؿ، والواجب ُب تكبَت اإلحراـ: 

: أف يكوف بلفظو: اهلل أكرب.      ً                         أوال 
ً   ثاني ا: أنو ال بد أف يكوف حاؿ القياـ للقادر، فمن كاف قادر ا على القياـ فإنو ٬تب أف يكرب قائم ا                                 ً                                                   ً    

، ولذلك آكد أوقات القياـ عند تكبَتة اإلحراـ.وال ٬توز لو أ ً                                                   ف يكرب قاعد ا ٍب يقـو           
ً             ثالث ا: ٬تب أف يكوف ا١ترء منها وما بعدىا متوجه ا إٔب القبلة.                                       ً     

 ىذه ىي ا١تسائل ا١تتعلقة بوجوب تكبَتة اإلحراـ، أما سننها: فإف من سنن تكبَتة اإلحراـ أمور:
      ُ                                         يعٍت ال ٘ت د فتقوؿ: اهلل اكرب. وقد جاء عند أيب داود أف                                      ً األمر األوؿ: أف السنة فيها أف تكوف حذف ا

، أي سبلـ الصبلة فتقوؿ: السبلـ عليكم ورٛتة اهلل. فبل )السبلـ حذؼ(النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
تقوؿ: السبلـ عليكم ورٛتة اهلل. و٘تد ُب السبلـ و٘تد ُب اهلل، فالسنة ُب السبلـ اٟتذؼ، قاؿ اإلماـ أٛتد ُب  

اب الصبلة: والتكبَت مثلو. فالسنة ُب التكبَت: تكبَتة اإلحراـ وتكبَتات االنتقاؿ اٟتذؼ وىو عدـ ا١تد كت
 فيها.

 األمر الثا٘ب: أف ترفع اليدين فيها، وسنتكلم عن رفع اليدين ُب موضعو.
أي يستفتح الصبلة  :(اْلَعاَلِمينَ  َيْستَػْفِتُح الصَّالَة بِالتَّْكِبيِر، َواْلِقَراَءَة بػ  اْلَحْمُد لِلَِّو َربّْ ) قولو:

د  ل ل و  ر ب  ال ع ال م ُت }}بالتكبَت والقراءة بػ  َ  اٟت  م   ِ  َ  َ  ْ  ِّ  َ   ِ  ِ   ُ  ْ د  ل ل و  }يستفتح القراءة بػ  -رضي اهلل عنها–، قوؿ عائشة   َْ ُ   ِ  ِ  اٟت  م   ْ َْ  
ِ  َ ر ب  ال ع ال م ُت    َ  َ  [، فيو مسألتاف مهمتاف:ٕالفاٖتة: { ]َ  ِّ  ْ 

ى اهلل عليو وسلم ٓب يكن ٬تهر بالبسملة، وىذا ىو آخر ا١تسألة األؤب: فيو دليل على أف النيب صل
 األمرين منو صلى اهلل عليو وسلم.

ً                                                   وىل ىذا األمر كاف ناسخ ا للجهر؛ ألنو ثبت أنو كاف ٬تهر أـ أنو ترؾ ألحد صوره؟. س:                      



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٕٔٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

نقوؿ: الصحيح أنو من باب ترؾ التنوع فيجوز لئلماـ اٞتهر بالبسملة و٬توز ترؾ اٞتهر هبا،  جػ:
–األكثر من حاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا ىو اإلسرار هبا، وىذا الذي فعلو أغلب الصحابة ولكن 

أهنم يًتكوف اٞتهر، لكن ٬توز لئلماـ اٞتهر هبا أف يقوؿ: بسم اهلل الرٛتن الرحيم، اٟتمد  -رضواف اهلل عليهم
 هلل رب العا١تُت.

ا١تسألة الثانية: نستفيد من ىذه اٞتملة أف البسملة ليست آية من الفاٖتة؛ ألهنا قالت: يستفتح 
د  ل ل و  ر ب  ال ع ال م ُت  }القراءة بػ   ِ  َ اٟت  م   َ  َ  ْ  ِّ  َ   ِ  ِ   ُ  ْ [. فدؿ على أنو يشمل القراءة اٞتهرية والسرية، فػ بسم اهلل ٕالفاٖتة: { ]  َْ

يح، وأما ما روي عند الدارقطٍت أف النيب صلى اهلل عليو الرٛتن الرحيم ليست آية من الفاٖتة، وىذا ىو الصح
، فاٟتديث ضعيف وال يصح، ومن صححو من أىل )بسم اهلل الرٛتن الرحيم آية من الفاٖتة(وسلم قاؿ: 

 العلم فقد أبعد.
لو قاؿ قائل: لو فتحنا ا١تصحف الذي بُت أيدينا ونظرنا ُب سورة الفاٖتة فإننا سنجد بسم اهلل  س:

 الرحيم واحد، اٟتمد هلل رب العا١تُت اثنُت، الرٛتن الرحيم ثبلثة ... إٔب آخرىا سبع؟الرٛتن 
َ  و ل ق د  آتػ يػ ن اؾ  س بػ ع ا م ن  }نقوؿ: نعم، بإٚتاع أىل العلم أف الفاٖتة سبع؛ لقوؿ اهلل عز وجل:  جػ:  ِ   ً  ْ  َ   َ  َ  ْ َ     ْ  َ  ََ 

ِ   َ ال م ث ا٘ب  و ال ق ر آف  ال ع ظ يم    َ  ْ   َ   ْ  ُ  ْ َ  ِ  َ  َ بع آيات لكن نقوؿ: عند علماء [، فهي سبع من ا١تثا٘ب، فهي سٚٛاٟتجر: { ] ْ 
             ُ      ُب القراءة ىل ي ستحب  -إف شاء اهلل -القراءة علم يسمى بعلم عد آي القرآف، ولذلك العد سيأٌب معنا

          ُ                                                                                 للشخص أف يع د أـ ال يعد؟، ولعلماء القراءة منهجاف: الكوفيوف، وا١تدنيوف، وٚتاىَت القراء على طريقة 
)البياف يتجاوز شيء يسَت، ألف فيها أبو عمر الدا٘ب كتاب اٝتو  ا١تدنيُت ُب العد، وا٠تبلؼ ٤تدود يعٍت ال

، وأبو عمر الدا٘ب ىو اٟتجة ُب ىذا الباب، ا١تدنيوف ال يعدوف البسملة آية وىو الصحيح ُب عد آي القرآف(
ر وا١تكيوف، ا١تدنيوف فيهم نافع ا١تد٘ب، وا١تكيوف فيهم ابن كثَت القارئ كلهم ال يعدوف بسم اهلل آية، انظ

                 ُ                                                                       ا١تصحف اآلخر الذي ط بع ُب ٣تمع ا١تلك ُب ا١تدينة ولونو أزرؽ الذي ىو بقراءة نافع ا١تد٘ب افتح الصفحة 
د  ل ل و  ر ب  ال ع ال م ُت  }األؤب منو ستجد أف بسم اهلل الرٛتن الرحيم ليس خلفها آية،  ِ  َ اٟت  م   َ  َ  ْ  ِّ  َ   ِ  ِ   ُ  ْ واحد، أين  {  َْ

ت  }         ُ          السابعة؟ ق سم آخرىا  د ن ا الص ر اط  ال م س  ْ  َ اى   ُ  ْ   َ  َ ِّ     َ  ِ  ْ ر اط  ال ذ ين  أ نػ ع م ت  ع ل ي ه م  }آية،  {ِ   َ ق يم    ِ  ْ ص   َْ َ   َ  ْ  َ  ْ َ   َ   ِ      َ َ  ِْ غ َت   } آية، {ِ  َ 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٕٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

َ  َ       ِّ َ ال م غ ض وب  ع ل ي ه م  و ال  الض ال ُت     ْ  ِ  َْ َ   ِ   ُ  ْ  َ ، آية، وىذه القراءة ىي اليت كاف يرجحها مالك وأٛتد فإهنما يقرئاف بقراءة { ْ 
رأ بقراءة عاصم اليت نقرأ هبا نافع ا١تد٘ب، والشافعي كاف يقرأ بقراءة ابن كثَت، وأما أبو حنيفة فإنو كاف يق

ّ        حالي ا، فالصحيح إذف: أف بسم اهلل الرٛتن الرحيم ليست آية وٚتاىَت القراء ال يعدوهنا آية، ومن عد ىا آية                                                                                  ً    
وافق بعض قوؿ أىل العلم وىي طريقة الكوفيُت ُب العد ونقلناىا، فالصحيح: أف بسم اهلل الرٛتن الرحيم 

ادي ليس توقيفي، وىذا مسلم عندىم، وُب الفواصل ورد من حديث ليست آية، والصحيح: أف العد اجته
ِ  َ اٟت  م د  ل ل و  ر ب  ال ع ال م ُت  }عائشة: كاف يقف على رؤوس اآلي فتقوؿ:   َ  َ  ْ  ِّ  َ   ِ  ِ   ُ  ْ يم  } {  َْ ِ   ِ الر ٛت  ن  الر ح        ِ َ ْ ْ ِ  م ال ك  يػ و ـ  } {      َ   ِ  ِ  َ

القراءة، ورٔتا  . فهذا نص وما عدا ذلك اجتهاد، الوقف والوصل من أىل العلم من يرى أنو ُب حكم{   ِّ  ِ الد ين  
 يأٌب الكبلـ ُب ٤تل آخر غَت ىذا.

 البسملة ُب غَت الفاٖتة؟. :ٕس
نقوؿ: إف البسملة ُب غَت الفاٖتة الصحيح من أقواؿ أىل العلم أنو آية أنز٢تا اهلل عز وجل  جػ:

للفصل بُت السور، فإذا قرأت سورتُت فاقرأ بينهما لكي تفصل بُت األؤب والثانية بػ بسم اهلل الرٛتن الرحيم 
م اهلل الرٛتن الرحيم، فالنيب صلى اهلل إال سورة واحدة وىي الفصل بُت األنفاؿ والتوبة فإنو ال يؤتى فيها بػ بس

              ُ                                                                                  عليو وسلم كاف ي قرأىا الصحابة وٓب يقرأ بينها بالبسملة فلذلك ٓب يأتوا هبا، وقد جاء من حديث عثماف عند 
الًتمذي: أف من الصحابة من ظن أهنما سورة واحدة ومنهم من قاؿ: بل ىي سورتاف. فلذلك جعلوا ىذا 

 العرضة األخَتة كما جاءت. والعلم عند اهلل عز وجل، ولكن
 بناء على ما تقدـ ىل ٬تهر اإلماـ بالبسملة أـ ال ُب غَت الفاٖتة؟. :ٖس
                                                     ً                             ُب غَت الفاٖتة إذا أتى بسورتُت متواليتُت فأتى بالبسملة جهر ا نقوؿ: نعم، ال مانع؛ ألهنا آية  جػ:

                                                    ُ     للفصل بُت السور، أما ُب ابتداء القراءة ُب غَت الفاٖتة ال ي شرع.
ٓب يشخص رأسو أي ٓب  :(وََكاَف إَذا رََكَع َلْم ُيْشِخْص رَْأَسُو َوَلْم ُيَصوّْْبُو َوَلِكْن بَػْيَن َذِلكَ ) و:قول

                                                                                          ً  ينزلو، وٓب يصوبو أي يرفعو وإ٪تا بُت ذلك، ٦تا يدلنا على أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف ٯتد ظهره مد ا 
                                                   ً                   ً                ً        و٬تعل رأسو ُب امتداد ظهره، فيجعل ظهره ٦تدود وليس منحني ا؛ ألنو لو كاف منحني ا لكاف رأسو مصوب ا ولكنو 
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ً                   ٬تعل ظهره ٦تتد ا ورأسو ُب امتداده  ً          ً                                        فبل يكوف شاخص ا وال مصوب ا عليو الصبلة والسبلـ، وىنا ُب الركوع نذكر                        
               ً                                                                          أقل ما يسمى ركوع ا والكماؿ فيو من حيث ا٢تيئة ولن نتكلم من حيث الدعاء، من حيث ا٢تيئة: أقل ما 

ظهر.                                           ً                                              يسمى ركوع يعٍت من أتى ٔتا ىو دونو ال يسمى راكع ا، قالوا: أف ٬تعل ا١ترء يديو على ركبتيو وأف ٭تٍت 
أغلب الناس إذا وضع يديو على ركبتيو ا٨تٌت ظهره لكن من الناس من يداه تكوف طويلتُت فرٔتا تصل يديو 
، فكل من وصلت  إٔب ركبتيو وال ينحٍت ظهره ولذلك قلنا: ال بد أف ٭تٍت ظهره. فمراعاة ٟتاؿ أولئك القـو

دة واحدة: من الناس من يقوؿ: أدخل مع اإلماـ يداه إٔب ركبتيو فإنو راكع، ما فائدة ىذه؟ ٢تا فوائد وأذكر فائ
ُب الركوع فيقوؿ: ٝتع اهلل ١تن ٛتده. ال أعلم ىل أدركت الركوع أـ ال؟ نقوؿ: إذا وضعت يديك على ركبتيك 
سواء اطمأننت أـ ٓب تطمئن قبل أف يقوؿ اإلماـ حرؼ السُت من ٝتع اهلل ١تن ٛتده، أو إذا كنت تنظر إليو 

رأسو فإنك تكوف قد أدركت الركوع ومن أدرؾ الركوع أدرؾ الركعة، وأنا قبل أف تصل  قبل أف تراه قد رفع
 يدي إٔب ركبيت قاؿ: ٝتع اهلل ١تن ٛتده. ما أدرؾ الركوع.

 ما ىي السنة ُب الركوع؟. س:
ىنا: أف ا١ترء ٯتد ظهره، وأال يشخص برأسو  -رضي اهلل عنها–أوؿ ىذه السنة ما ذكرتو عائشة  جػ:

فيكوف رأسو على ظهره، أين يكوف نظره ُب حالو؟ ُب موضع سجوده، ال يكوف على القدمُت  وال يصوبو
وإ٪تا ١توضع السجود وىذا يتحقق بو مد الرأس، ومن السنة: أف ٬تعل ا١ترء كفيو على ركبتيو مفرجة األصابع، 

و، بُت الرجلُت أنو كاف يضع يديو بُت ركبتي -رضي اهلل عنو–وإف ضم أصابعو جاز، جاء عن ابن مسعود 
                                                                                ُ             يسموهنا التطبيق، ىذا التطبيق الصحيح أنو منسوخ، وىذا الذي أقره ٚتع من أىل العلم وال ي شرع التطبيق 
ً                         وإ٪تا ىو منسوخ، فعلو النيب صلى اهلل عليو وسلم ٍب تركو وهنى عنو فيكوف منسوخ ا، وإ٪تا تكوف اليدين على                                                                     

 م األشياء ا١تتعلقة بالركوع.         ُ                                الركبتُت، ت قبض الركبة مفرجة األصابع، ىذه أى
ىذه اٞتملة تدلنا على أمر  :(وََكاَف إَذا رََفَع رَْأَسُو ِمْن الرُُّكوِع َلْم َيْسُجْد َحتَّى َيْسَتِوَي قَاِئًما) قولو:

ً                                                                                       مهم جد ا وىو: أف الطمأنينة ركن ُب الصبلة، فإف النيب صلى اهلل عيو وسلم كاف إذا قاـ من الركوع ٓب يهو       
، وقد ذكرنا ُب الدرس السابق أف ألىل العلم قولُت ُب ما الذي يتحقق بو الطمأنينة قلنا: إما أف حىت يطمئن
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يأٌب بالذكر الواجب، وإما أف يسكت فقط، والصحيح: أنو ال بد من اإلتياف بالذكر الواجب، ولذلك أىل 
اٟتمد. وُب اٞتلسة بُت السجدتُت                               ً      ً                                العلم يقولوف: إف ُب القياـ ذكر ا واجب ا ٬تب اإلتياف بو وىو قوؿ: ربنا ولك

 ىناؾ ذكر واجب وىو الدعاء با١تغفرة.
ً       وىذا يدؿ أيض ا على  :(وََكاَف إَذا رََفَع رَْأَسُو ِمْن السَّْجَدِة َلْم َيْسُجْد، َحتَّى َيْسَتِوَي قَاِعًدا) قولو:            

لوف ُب ىذا األمر، فًتاىم وجوب االطمئناف ُب ىذا الركن وىو اٞتلسة بُت السجدتُت، وفقهاء اٟتنفية يتساى
 يًتكوف الطمأنينة ُب ركنُت: القياـ بعد الركوع، وُب ركن اٞتلسة بُت السجدتُت.

رضي اهلل –                 ً              ىذه اٞتملة مهمة جد ا فذكرت عائشة  :(وََكاَف يَػُقوُؿ ِفي ُكلّْ رَْكَعتَػْيِن التَِّحيَّةَ ) قولو:
تُت سواء كاف بعدىا سبلـ أـ ليس بعدىا سبلـ  أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يقوؿ ُب كل ركع -عنها

كاف يقوؿ التحية، وا١تراد بالتحية: التحيات هلل، ا١تعروؼ والسبلـ على النيب صلى اهلل عليو وسلم، وىذا 
باتفاؽ أىل العلم أنو ال بد من قوؿ التحيات، ومن أىل العلم من يقوؿ: إف قصدىا بالتحية، التحية مع 

هلل عليو وسلم. وبناء على ذلك فإهنم يقولوف: إذا جلس ا١ترء للتشهد األوؿ بُت الصبلة على النيب صلى ا
الركعة الثانية والثالثة فإنو يقرأ التحيات ويصلي على النيب صلى اهلل عليو وسلم؛ ألهنا قالت: بُت كل ركعتُت. 

 ٓب تفرؽ بينهما فلم تفرؽ بُت اليت بعدىا سبلـ واليت ليس بعدىا سبلـ، التشهد األوؿ والتشهد األخَت
فقالت: التحية. فالتحية تشمل التحيات وتشمل الصبلة على النيب صلى اهلل عليو وسلم؛ ألهنما قرينتاف، 
والصحابة قالوا: يا رسوؿ اهلل، قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فعلمهم الصبلة اإلبراىيمية، 

 ٦تا يدؿ على أهنما قرينتاف. 
                             ُ                                      : أنو ال ٬توز ُب التشهد األوؿ أف ي قرأ غَت التحيات، ال ٬توز الزيادة عليو ُب وا١تذىب عند اٟتنابلة

الصبلة على النيب صلى اهلل عليو وسلم حىت إهنم يقولوف: إف اإلماـ إذا أطاؿ ُب اٞتلوس فإنك تكرر 
التحيات وال تصلي على النيب صلى اهلل عليو وسلم؛ ألف ىذا ليس موضعو. ونقل أبو جعفر الطحاوي 

وىو الذي كاف يفيت بو شيخنا  -رٛتو اهلل–اإلٚتاع على ذلك، وىو من فقهاء اٟتنفية، وذىب ابن القيم 
      ُ                     ُ                                 : أنو ي شرع ولكن ليس بواجب، ي سن أف تصلي على النيب صلى اهلل عليو -رٛتو اهلل–الشيخ عبد العزيز 
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لى النيب صلى اهلل عليو وسلم وسلم ُب التشهد األوؿ الذي بعده ركعة ثالثة، أما التشهد األخَت فالصبلة ع
                                   ُ             ً                      ركن، فالقوؿ الوسط: أننا نقوؿ: إنو ي شرع ليس منهي ا عنو ولكنو ليس بواجب.

ونرجع إٔب مسألة التخفيف: أقل اجملزئ ُب التشهد األوؿ ما ىو؟ قراءة التحيات دوف الصبلة على 
وسلم فقد أحسن وال نقوؿ أساء، النيب صلى اهلل عليو وسلم، ومن أطاؿ فيو فصلى على النيب صلى اهلل عليو 

 أحسن ولكن ال دعاء فيو باتفاؽ أىل العلم.
ىذا يسمى جلسة االفًتاش وىي ثابتة  :(وََكاَف يَػْفِرُش رِْجَلُو اْلُيْسَرى َويَػْنِصُب رِْجَلُو اْلُيْمَنى) قولو:

لسجدتُت، وصورة االفًتاش: ُب موضعُت: ُب التشهد األوؿ الذي بُت الركعة الثانية والثالثة، وُب اٞتلسة بُت ا
أف ينصب رجلو اليمٌت و٬تعل أصابعها جهة القبلة كما ثبت عن ابن مسعود وغَته، ورجلو اليسرى يفرشها 
٬تعلها مائلة و٬تلس عليها، ىذه الصفة ىي االفًتاش وىي مشروعة ُب التشهد األوؿ وُب اٞتلسة بُت 

 السجدتُت، وسيأٌب صيغ أخرى بعد قليل.
َهى َعْن ُعْقَبِة الشَّْيطَافِ ) قولو: عقبة الشيطاف فسرىا ٚتع من أىل العلم باإلقعاء وىذا  :(وََكاَف يَػنػْ

 الذي فسرىا بو أبو عبيدة ومشي عليها فقهاء ا١تذىب، واإلقعاء لو صورتاف: 
الصورة األؤب: صورة منهي عنها ُب ٚتيع أجزاء الصبلة، وىي أف ينصب رجليو و٬تلس بينهما، يعٍت 

                                         ُ                              ُ           وف آليتو على األرض، ىذه عقبة الشيطاف اليت ي نهى عنها ُب اٞتلسة بُت السجدتُت وي نهى عنها ُب تك
 التشهد األوؿ واألخَت.

                       ُ                                                          الصورة الثانية: وصورة ي نهى عنها ُب التشهد دوف اٞتلسة بُت السجدتُت، وىي أف ينصب قدميو 
                      ً          ً     ً  لب الذي يلبس حذاء معين ا أو بنطاال  معين ا                                             ً        و٬تلس على قدمو و٫تا واقفتُت، بعض الناس يكوف مثبل  وىذا غا

ال يستطيع أف يفًتش وخاصة أهنا جلسة قصَتة فيجلس على عقبيو، ٬تعلهم واقفتُت مًتاصتُت و٬تلس 
عليهما، ىذه منهي عنها ُب التشهد وٕتوز ُب اٞتلسة بُت السجدتُت، يقوؿ اإلماـ أٛتد: جاءت عن 

قاؿ: ىي السنة. فرفعها إٔب النيب صلى اهلل عليو  -ضي اهلل عنهمار –العبادلة. بل ُب الصحيح أف ابن عباس 
وسلم، فالصحيح أهنا جائزة ُب اٞتلسة بُت السجدتُت؛ ألهنا قصَتة، بعض الناس يتعب أف يفًتش فيجوز لو 

 اإلقعاء بل ىي سنة، اإلقعاء بالصورة الثانية وليس بالصورة األؤب.
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               ً                                    األوؿ فيكوف منهي ا عنو ُب الصبلة كلها، أو اإلقعاء با١تعٌت إذف عقبة الشيطاف ىي اإلقعاء با١تعٌت 
                 ً                                         الثا٘ب فيكوف منهي ا عنو ُب التشهد األخَت دوف اٞتلسة بُت السجدتُت.

َهى َأْف يَػْفَتِرَش الرَُّجُل ِذرَاَعْيِو اْفِتَراَش السَُّبعِ ) قولو: سيأٌب معنا ُب اٟتديث –الذراعاف  :(َويَػنػْ
وىنا يناسب أف نذكر موضع الذراعُت، الذراعاف ٢تا ثبلثة صور، الذرعاف مع موضعُت الكفُت،  -القادـ

 العضدين ُب الصبلة: 
الصورة األؤب: السنة أف تكوف ٣تافاة، الذراع ٣تاُب عن البطن والذراعاف مرتفعاف، فتكوف الذراع 

 مرتفع عن البطن وعن الفخذ ىذه ىي السنة والكماؿ.
وىو جائز لكنو عند اٟتاجة: أف يعتمد ا١ترء بذراعو على فخذه،  الصورة الثانية: وىو دوف األوؿ

ٕتوز وىذه خاصة ٭تتاجها لقياـ الليل، ٕتعل مرفقك على فخذؾ، وقد ثبت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم 
أنو رخص للصحابة بذلك كما ُب السنن وغَته، فيجعل ا١ترء وىو ساجد ا١ترفق على الفخذ، وىذه بعض 

             ً                                                         الصبلة عادي جد ا وليس فيها من الكراىة شيء؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم رخص  الناس يفعلها ُب
 فيها.

الصورة الثالثة: ا١تنهي عنها وىي االفًتاش، افًتاش السبع بأف ٬تعل ا١ترء ذراعو على األرض كهيئة 
 السبع، والنيب صلى اهلل عليو وسلم هنى عن ٜتس ىيئات كلها تشابو اٟتيوانات.

                                             ً  ىذه اٞتملة تدؿ على أف التسليم من الصبلة ركن خبلف ا  :(َكاَف َيْخِتُم الصَّالَة بِالتَّْسِليمِ وَ ) قولو:
١تن قاؿ من أىل العلم: إهنا ليست ركن وإ٪تا ىي ٖتلل فقط فيجوز التحلل قبلها بالنية. والصحيح: أهنا ركن 

اهنى الصبلة على النيب صلى اهلل فمن انفتل من صبلتو وخرج بدوف تسليم فإنو ال تصح صبلتو ولو كاف قد 
 عليو وسلم وباقي األركاف.

: بالتسليم. يدؿ على أف الواجب إ٪تا ىي التسليمتاف -رضي اهلل عنها–وقو٢تا  :(بِالتَّْسِليمِ ) قولو:
 ً                                                                                     مع ا وليست تسليمة واحدة، لو كاف الواجب لقالت: تسليمة. ولكن الصحيح من قوٕب أىل العلم: أف 

اجبتاف ُب الفريضة، والنافلة كذلك على الصحيح؛ ألف من فقهاء من ا١تذىب من يقوؿ:            ً     التسليمتُت مع ا و 
خاص بالفريضة دوف النافلة. وأما اٟتديث الذي جاء عن ابن ماجو: فسلم تسليمة واحدة. فإف زيادة كلمة 
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ورد: فسلم                                                                          ً       واحدة ضعيفة وال تصح، ٓب يثبت أف النيب صلى اهلل عليو وسلم سلم تسليمة واحدة مطلق ا، نعم
تسليمة. والتسليمة ىذه ال تدؿ على التخصيص بواحدة وإ٪تا فسلم التسليمة أي التسليم ُب الصبلة ا١تعهود 

 ا١تعروؼ.
  *** المتن ***

)َأفَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم َكاَف يَػْرَفُع َيَدْيِو َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعَمَر رضي اهلل عنهما:  - ٜٔ
َك، َوقَاَؿ: َمْنِكبَػْيِو إَذا افْػَتَتَح الصَّالَة، َوِإَذا َكبػََّر لِلرُُّكوِع، َوِإَذا رََفَع رَْأَسُو ِمْن الرُُّكوِع رَفَػَعُهَما َكَذلِ َحْذَو 

 .َسِمَع اللَُّو ِلَمْن َحِمَدُه، رَبػََّنا َوَلَك اْلَحْمُد. وََكاَف ال يَػْفَعُل َذِلَك ِفي السُُّجوِد(
  :*** الشرح ***

ُب صفة رفع النيب صلى اهلل عليو وسلم ليديو ُب  -رضي اهلل عنهما–ىذا حديث عبد اهلل بن عمر 
 صبلتو.

 مفردات الحديث:
َتَتَح الصَّالةَ ) قولو: ىذا  :(َأفَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم َكاَف يَػْرَفُع َيَدْيِو َحْذَو َمْنِكبَػْيِو إَذا افػْ

                 ُ                                     ا١توضع األوؿ الذي ت رفع فيو اليدين وىو عند تكبَتة اإلحراـ.
إف النيب صلى  -رضي اهلل عنو–اٟتذو ىو ما يقابل وٓب يقل  :(َكاَف يَػْرَفُع َيَدْيِو َحْذَو َمْنِكبَػْيوِ ) قولو:

نكبيو، وبذلك اهلل عليو وسلم كاف ٯتس منكبيو أو ٯتس أذنيو كما جاء مالك بن اٟتويرث وإ٪تا ٭تاذي هبما م
نعرؼ أف من قصد مبلمسة أذنيو كما فهم من حديث مالك بن اٟتويرث غَت مشروع وإ٪تا احملاذاة، جاء عن 
                                   ُ                                                      النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب ا١توضع الذي ت رفع فيو اليدين حديثاف: حديث ابن عمر ىنا أنو كاف ٭تاذي 

. ألىل العلم ُب اٞتمع بُت ىذين هبما منكبيو، وجاء حديث آخر: أنو كاف ٭تاذي هبما أذنيو ف         ً                           َتفع قليبل 
 اٟتديثُت توجيهاف كبل٫تا صحيح:

التوجيو األوؿ: أنو من اختبلؼ التنوع، فيجوز للمرء أف ٭تاذي منكبيو بالتكبَت فيقوؿ: اهلل أكرب. 
كن أف و٬توز أف يرفعهما حىت ٭تاذي هبما أذنيو، ومن أىل العلم من قاؿ: إف األفعاؿ ٬توز اٞتمع بينها فيم
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تأٌب بصيغة ٕتمع هبا ٤تاذاة ا١تنكبُت و٤تاذاة األذنُت فتكوف ُب الوسط فإذا فعلت ىكذا فأنت ٤تاذ ١تنكبيك 
بأسفل يدؾ و٤تاذ ألذنيك بأطراؼ أصابعك، ونقوؿ: كبل األمرين ال مانع منو، فلو حاذى منكبيو فقط وافق 

ً                     وافق السنة أيض ا وإف توسط هبما وافق السنة ُب حديث ابن عمر، ولو حاذى أذنيو فقط بأسفل أصابعو               
ً                                                             السنة أيض ا. ىذا ا١توضع مهم جد ا؛ ألنو سيأٌب معنا ُب السجود أف ىذا ا١توضع ىو نفسو وضع اليدين ُب                     ً         
السجود، تضع يديك حاؿ سجود ُب نفس موضع التكبَت: إما عند منكبيك أو عند أذنيك، والسنة ُب 

ً        مقبوضة وأف تكوف غَت مفرجة األصابع، اليد دائم ا تكوف  اليدين: أف تكوف منشورة يعٍت ٦تدودة غَت                                          
مضمومة ُب السجود وُب التكبَت وُب اٞتلسة بُت السجدتُت تكوف األصابع مقبوضة ليس الكف وإ٪تا 
األصابع فقط إال ُب الركوع فإهنا تكوف مفرجة األصابع، إذف فالسنة قلنا: ا١تد فبل تكوف ضعيفة مدىا وأف 

 بع وتقوؿ: اهلل أكرب.تكوف مقبوضة األصا
 ذكر ثبلثة مواضع وثبت ُب حديث آخر الرابع: -رضي اهلل عنهما–ىنا ابن عمر 

 ا١توضع األوؿ: تكبَتة اإلحراـ.
 ا١توضع الثا٘ب: إذا كرب للركوع.

 ا١توضع الثالث: إذا رفع رأسو من الركوع.
١توضع الرابع: إذا قاـ من فإنو كاف يرفع يديو ُب ىذه التكبَتات الثبلث، وقد ثبت ُب السنن أف ا

 الركعة الثانية إٔب الركعة الثالثة.
ً    قاعدة مهمة جد ا:               

يقوؿ أىل العلم: إف كل تكبَتات من تكبَتات اإلحراـ يسبقها سجود أو يلحقها سجود فإنو ال 
لها ُ                                                                                         ت رفع فيها اليدين. تكبَتة اإلحراـ ليس قبلها سجود وال بعدىا سجود إذف ارفع يديك، ا٢توي للركوع قب

القياـ وبعدىا الركوع ترفع يديك، عند االعتداؿ من الركوع ما الذي قبلها؟ الركوع، وما الذي بعدىا؟ اعتداؿ 
ترفع يديك، عندما هتوي للسجود ال ترفع يديك، ١تاذا؟ ألف بعدىا سجود، ولذلك قاؿ ابن عمر: وكاف ال 

يع أف نقيس على ىذه القاعدة لو أف يفعل ذلك ُب السجود. أي اليت قبلها سجود أو بعدىا سجود، نستط
   ً           ً                                                                                إمام ا أو منفرد ا يقرأ فجاءتو آية فيها سجدة فأراد أف يسجد فالتكبَت بقوؿ: اهلل أكرب. نعم مشروع؛ ٟتديث 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٕٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                                                        ُ     : كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم يكرب عند كل خفض ورفع. لكن ىل ت رفع -رضي اهلل عنو–ابن مسعود 
فهذه بعدىا سجود عند ا٢توي للسجود أو قبلها سجود عند الرفع منو إذف  اليدين ُب التكبَت؟ انظر للقاعدة،

ال ترفع، تكبَتات اٞتنازة ىل ترفع فيها اليدين؟ نعم، وقد ثبت عن ثبلثة من الصحابة أهنم كانوا يرفعوف 
  ُ      ال ت رفع؛ أيديهم ُب تكبَتات اٞتنازة، التكبَتات الزوائد ُب العيد؟ ترفع كذلك، ومن قاؿ من أىل العلم: إهنا 

ألنو ٓب يصل إلينا شيء. نقوؿ: عندنا القاعدة وفعل ا١تتأخرين يدؿ على أنو متوارث ىذا الشيء وٓب يثبت أف 
ً                                                                          ُ                  أحد ا من أىل العلم أنكره مع أهنم أنكروا ما ىو دوهنا، إذف ىذه ىي القاعدة ُب الذي ت رفع فيو اليدين ُب    

 الصبلة.
وف معو أـ قبلو أـ بعده؟ ٔتعٌت شخص أراد أف يهوي رفع اليدين مىت يكوف مع التكبَت ىل يك س:

 للركوع فهل يرفع يديو حاؿ ىويو أو قبل ىويو أو بعده؟.
نقوؿ: ثبت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم حديثاف: حديث: رفع ٍب ركع. إذف ىنا التكبَت قبل،  جػ:

لذلك يقوؿ أىل العلم: ٬توز وجاء ُب حديث آخر أنو كرب ٍب رفع. العكس جعل التكبَت قبل رفع اليدين، و 
أف يكوف التكبَت قبل رفع اليدين، و٬توز أف يكوف رفع اليدين قبل. وبناء على ذلك لو كاف ا١ترء ُب حاؿ 
ً             التشهد فقاؿ وىو جالس ىكذا: اهلل أكرب. نقوؿ صحيح، ولو قاؿ: اهلل أكرب. فلما اعتدؿ قائم ا رفع يديو،                                                                               

ع اليدين يكوف حاؿ القياـ فقط ١تناسبة ا٢تيئة، فيكوف قبل نقوؿ: صحيح، ولكن مشاٮتنا يرجحوف أف رف
                                                                ً                               الركوع وبعد االعتداؿ وبعد القياـ من التشهد األوؿ، وإال ا١تنع ليس ٦تنوع ا ىو جائز لكن من باب ا١توافقة، 

 النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يكرب وىو قائم عليو الصبلة والسبلـ.
 *** المتن ***

)أُِمْرُت َأْف َعْن اْبِن َعبَّاٍس رضي اهلل عنهما قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم:  - ٕٜ
َهِة  َعِة َأْعظٍُم: َعَلى اْلَجبػْ َواْلَيَدْيِن، َوالرُّْكَبتَػْيِن، َوَأْطَراِؼ  -َوَأَشاَر بَِيِدِه إَلى أَْنِفِو  -َأْسُجَد َعَلى َسبػْ

 .اْلَقَدَمْيِن(
 : الشرح *** ***



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٓٛ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 مفردات الحديث:
                                                           ً     ىذا يدؿ على الوجوب، وعلى ذلك فإنو ال ٯتكن أف يكوف السجود سجود ا إال  :(أُِمْرتُ ) قولو:

                           ُ                                                               بوجود ىذه األعظم السبعة اليت أ مر هبا النيب صلى اهلل عليو وسلم، وقبل أف أبُت ىذه األمور السبعة على 
                     ً                        لؤلرض وحده ال يسمى سجود ا بل إف السجود لو ىيئتو سبيل التفصيل نقوؿ: إف مس ىذه األعظم السبعة 

ا١تعروفة اليت نعرفها وىي: أف يكوف أسفل الظهر أعلى من أعبله، وقد روى ابن عدي ُب الكامل أف أبا 
طالب عمي النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ لو: يا ابن أخي إ٘ب ألعلم أنك على حق ولكٍت أكره السجود 

إذف فمن يناـ على بطنو وإف مست أعضاءه السبعة األعظم السبعة األرض ال  فيعلوا أسفل ظهري أعبله.
ً                                                   ً                                 يسمى ساجد ا إال أف يكوف على ىيئة السجود ا١تعروفة اليت نعرفها ٚتيع ا، يعرفها العرب من لساهنم، إذف ال          

                 ً                                            يكوف السجود سجود ا إال على ىيئتو وباألعظم السبعة أف توازي األرض.
َهةِ ) قولو: أوؿ ىذه األعظم السبعة على اٞتبهة وأشار بيده  :(َوَأَشاَر بَِيِدِه إَلى أَْنِفوِ  - َعَلى اْلَجبػْ

                                                                            ً         إٔب أنفو، وُب رواية: على الوجو. وىذا األمر يدؿ على أنو ٬تب أف تكوف اٞتبهة واألنف مع ا متصلة 
جهو ما باألرض، فمن رفع أنفو وإ٪تا سجد على جبهتو فقط فإننا نقوؿ: ٓب يصح سجوده؛ ألنو نقص و 

ً               سجد على كل وجهو وإ٪تا على بعضو، ومن سجد على خده نقوؿ: ما صح سجوده أيض ا؛ ألنو ما سجد                                                                     
على العظم الذي يكوف على وجهو، فبل بد أف يكوف على ىذه ا٢تيئة والنيب صلى اهلل عليو وسلم أشار 

 ٞتبهتو وأنفو عليو أفضل الصبلة والسبلـ، ىذا األمر األوؿ.
عل بُت الوجو وبُت  األمر الثا٘ب الذي ُ                 يتعلق بالوجو: أف السنة أف يكوف الوجو متصبل  باألرض وأال ٬ت             ً                                         

        ً                ً                                                             األرض شيئ ا فمن جعل اعتقاد ا منو كما يفعل بعض أىل البدع أنو ٬تب أف يكوف بُت وجهو وبُت األرض 
إهنا جائزة شيء من تربة أو حجارة أو ٨تو ذلك فبل شك أنو مبتدع، وأما جعلها ىكذا من غَت اعتقاد فيها ف

لكنها خبلؼ األؤب، والدليل على جوازىا أف النيب صلى اهلل عليو وسلم فيما ثبت عند الدارقطٍت وغَته: 
سجد على كور العمامة. كور العمامة أي طرؼ العمامة، وكانت عمامتو صلى اهلل عليو وسلم ٓب تكن طويلة 

ة مثل ما يفعلو بعض الناس وإ٪تا كانت عمامتو والنيب صلى اهلل عليو وسلم كاف ينهى عن طوؿ العمامة الكبَت 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٕٔٛ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

صغَتة فسجد على طرفها، فمن كانت لو مثل الطاقية نازلة على جبهتو فسجد عليها نقوؿ: ال يوجد مانع 
 النيب صلى اهلل عليو وسلم سجد على كور العمامة مثلو.

العظم الثا٘ب الذي أشار النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: واليدين. وا١تراد باليدين  :(َواْلَيَدْينِ ) قولو:
                                                          ً                       الكفاف، فيجب السجود على الكفُت ولو بعضهما، أقل ما يسمى سجود ا بالنسبة للكفُت أف يشَت 

 لبعضهما ولو باألصابع ولو مقبوضة، ولكن السنة ُب الكفُت أمور:
مقبوضة، ولذلك ثبت النهي عن قبض اليد حاؿ السجود  األمر األوؿ: أف تكوف مبسوطة ليست

 من باب الكراىة.
األمر الثا٘ب: أف تكوف األصابع متجهة إٔب القبلة، ٬تعلها إٔب القبلة مضمومة، وأف ٬تعل موضعهما  
كموضع التكبَت، ىذه ٜتس سنن وردت ُب اليدين، ٬تعل موضع اليدين ُب السجود كموضع التكبَت إما أف 

منكبيو، أو ٭تاذي هبما أذنيو، ىذه ىي السنة ُب اليدين، واثق أف من طبق السنة فلم يؤذ جاره،  ٭تاذي هبما
فإذا ا١ترء أطراؼ أصابعو جهة القبلة وىي متجهة إٔب القبلة وُب ٤تاذاة ١تنكبيو فبل ٯتكن أف يؤذي جاره وإف 

عن موضع منكبيو ىو الذي  جاَب عضديو، ىي السنة، ولكن الذي ٮتطئ فيميل يديو أو ٮتطئ فيبعد يديو
 يؤذي جاره هبذه ا٢تيئة.

 الركبتاف معروؼ اٟتديث عنهما أنو ٬تب السجود عليهما. :(َوالرُّْكَبتَػْينِ ) قولو:
                                          ُ               والسنة ُب أطراؼ القدمُت أف تكوف منصوبة وأف ي تجو باألصابع إٔب  :(َوَأْطَراِؼ اْلَقَدَمْينِ ) قولو:

القبلة ىذه ىي السنة فيهما، واختلف الفقهاء ُب ىل السنة ضم القدمُت أـ فصلهما؟ فإنو قد ورد حديثاف 
عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب ذلك: اٟتديث األوؿ عند اٟتاكم وفيو ضعف: أف النيب صلى اهلل عليو 

–كاف إذا سجد فرج بُت قدميو. أي أبعد بينهما، واٟتديث الثا٘ب ُب الصحيح من حديث عائشة وسلم  
أهنا افتقدت النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب الليل فقامت فوضعت يدىا على قدميو وىو  -رضي اهلل عنها

م من يقوؿ: إف       ُ                                    ً                                ساجد. ف هم منو أهنا ما تضع اليد على القدمُت مع ا إال و٫تا متبلصقتاف، فمن أىل العل
وىذا اختيار الشيخ عبد العزيز -                                   ً                          السنة تفريج القدمُت. وىو ا١تذىب إعماال  للحديث الضعيف، ومن السنة 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٕٛ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                  ً                                                    : ضم القدمُت استدالال  بالداللة الضعيفة من اٟتديث الصحيح. وىذه ا١تسألة أمرىا -رٛتو اهلل–ابن باز 
 ق وعلى خَت.موف -إف شاء اهلل–سهل، ومن عمل بواحد من االثنُت فهو 

                                                                                 ً    وقلنا قبل قليل: إف السجود ٬تب أف يكوف على ىيئتو، وبناء على ذلك إذا كاف الرأس معتدال  مع 
                       ً                                                               أسفل الظهر ىل يسمى سجود ا؟ ال، صورة ذلك: إذا سجد ا١ترء على سرير يعٍت على ٥تدات فإنو ال يسمى 

 -رضي اهلل عنو–ن حديث جابر     ً                                                          سجود ا إذا كاف يرتفع ْتيث يكوف ظهره مستوي، وقد جاء عند البيهقي م
أف النيب صلى اهلل عليو وسلم زاره وىو مريض فكاف يسجد على ٥تدة فدفعها النيب صلى اهلل عليو وسلم 
                                                      ً                               بقضيب معو. ألف ىذه ا٢تيئة ٗتالف ىيئة السجود، إذا كنت عاجز ا عن السجود أومئ إٯتاء سقطت عنك 

ا فإذا جاء السجود جعل ا٢تيئة فبل تقل أسجد، ولذلك بعض الناس يصلي على   ً                       كرسي مثبل  أو يصلي قاعد              ً        
يديو وركبتيو وقدميو على األرض، نقوؿ: ال، سقطت عنك ىيئة السجود ٔتا أنك عاجز عنو سقطت فاجعل 
يديك حيثما شئت على فخذيك، على صدرؾ، على أي ىيئة شئت؛ ألف القاعدة إذا سقطت ا٢تيئة 

 طاولة أمامو نقوؿ: ال يشرع السجود ىنا وإ٪تا اإلٯتاء. سقطت تبعتها، ومثلو من يسجد على كرسي على
  



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٕٛ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 ٕٔالشريط: 
 *** المتن ***

ـَ قَاَؿ:  -رضي اهلل عنو-َعْن أَِبي ُىَريْػَرَة  - ٖٜ )َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم إَذا قَا
ثُمَّ يَػُقوُؿ: َسِمَع اللَُّو ِلَمْن َحِمَدُه، ِحيَن يَػْرَفُع ُصْلَبُو إَلى الصَّالِة ُيَكبػُّْر ِحيَن يَػُقوـُ، ثُمَّ ُيَكبػُّْر ِحيَن يَػرَْكُع، 

َن يَػْرَفُع رَْأَسُو، ثُمَّ ِمْن الرَّْكَعِة، ثُمَّ يَػُقوُؿ َوُىَو قَاِئٌم: رَبػََّنا َوَلَك اْلَحْمُد، ثُمَّ ُيَكبػُّْر ِحيَن يَػْهِوي، ثُمَّ ُيَكبػُّْر ِحي
يَُكبػُّْر ِحيَن يَػْرَفع رَْأَسُو، ثُمَّ يَػْفَعُل َذِلَك ِفي َصالتِِو ُكلَّْها، َحتَّى يَػْقِضيَػَها، َوُيَكبػُّْر ُيَكبػُّْر ِحيَن َيْسُجُد، ثُمَّ 

 .ِحيَن يَػُقوـُ ِمْن الثػّْْنتَػْيِن بَػْعَد اْلُجُلوِس(
 : *** الشرح ***

 مفردات الحديث:
ـَ إلَ ) قولو: سبق معنا  :(ى الصَّالِة ُيَكبػُّْر ِحيَن يَػُقوـُ َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم إَذا قَا

                                        ً                                               أف قوؿ الصحايب أو غَته: كاف، ٍب يضيف ٢تا فعبل  يدؿ على االستمرار على ىذا الفعل، ىذا الذي حكاه 
: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يداـو على -رضي اهلل عنهم–أبو ىريرة سيأٌب ُب حديث عمراف وعلي 

 األمور وسيأٌب االستدالؿ هبا على اٟتكم الفقهي بعد قليل.التكبَت ُب ىذه 
 أي حُت يقـو إٔب صبلتو وىي تكبَتة اإلحراـ. :(ُيَكبػُّْر ِحيَن يَػُقوـُ ) قولو:
أي حينما يرفع رأسو من ا٢توي من السجدة األؤب أو بُت  :(ثُمَّ ُيَكبػُّْر ِحيَن يَػْرَفُع رَْأَسوُ ) قولو:

 السجدتُت.
َـّ ُيكَ ) قولو:  أي من السجدة الثانية. :(بػُّْر ِحيَن يَػْرَفع رَْأَسوُ ُُ
 أي يكرب ُب كل خفض ورفع. :(ثُمَّ يَػْفَعُل َذِلَك ِفي َصالتِِو ُكلَّْها، َحتَّى يَػْقِضيَػَها) قولو:

 فقو الحديث:
ا١تسألة األؤب: فيو دليل على أف تكبَتات االنتقاؿ واجب من واجبات الصبلة؛ ألنو ذكر أف النيب 

اهلل عليو وسلم كاف يكرب ٦تا يدؿ على أف التكبَت واجب، وا١تراد بتكبَتات االنتقاؿ ىي: التكبَت الذي  صلى



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٗٛ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

يكوف بُت الركنُت كالذي يكوف بُت القياـ والركوع، أو بُت الركوع والقياـ وىو التسميع، أو بُت االعتداؿ من 
نو واجب وىذا الواجب يسمى بتكبَتات الركوع إٔب السجود، فكل انتقاؿ بُت ركنُت فبل بد أف يكوف بي

 االنتقاؿ.
ا١تسألة الثانية: ىذا اٟتديث دلنا على مسألة وىي مسألة: مىت يكوف تكبَت االنتقاؿ؟ يقوؿ أىل 

: إف ىذا اٟتديث يدؿ على أف تكبَتات االنتقاؿ تكوف بُت الركنُت. ٔتعٌت أف ا١ترء إذا  -رٛتهم اهلل–العلم 
ً                                                                                            كاف قائم ا ويريد أف يركع فإنو يقوؿ: اهلل أكرب. بُت الركنُت أي ُب الطريق من القياـ إٔب الركوع؛ ألف أبا ىريرة         

ع، وٓب يقل: إذا ركع أو إذا قاـ من الركوع قاؿ: ٍب يكرب حُت يركع. ٓب يقل: قبل أف يرك -رضي اهلل عنو–
واعتدؿ. وإ٪تا قاؿ: حُت. وىذا يدلنا على أف التكبَت بُت الركنُت، وبذلك يتبُت لنا أمر مهم: أف ما يفعلو 
بعض الناس من سبقو بلفظ التكبَت ٤تلو أنو ٥تطئ، ويظهر ذلك لؤلسف عند بعض األئمة فإنو إذا أراد أف 

                                ً                                          قبل أف يهوي لركوعو لكي يكوف قريب ا من البلقط وىذا خطأ، أو حُت يرتفع من ركوعو يركع قاؿ: اهلل أكرب. 
ً                                                                               إذا اعتدؿ قائم ا قاؿ: ٝتع اهلل ١تن ٛتده. وىذا خطأ بل إف من أىل العلم وىذه رواية ُب ا١تذىب وإف كاف ال               

ألنو تعمد ترؾ  يوافق عليها كثَت من الفقهاء: أهنم يقولوف: إف من تعمد فعل ىذا الشيء بطلت صبلتو؛
                                                         ُ                               الواجب ُب ٤تلو وأتى بذكر ُب غَت ٤تلو فبطلت صبلتو. وىذه الرواية ن قلت عن اجملد ابن تيمية جد الشيخ 
تقي الدين، ولكن لعل األقرب: أهنا ال تبطل وإال لبطلت صبلة كثَت من األئمة، إذف ىذا األمر األوؿ وىو 

 وقت التكبَت تكبَتة االنتقاؿ.
ً                 ن أىل العلم وىو اجملد أيض ا قاؿ: إف السنة األمر الثا٘ب: أف م أف يكوف  -      ً          استدالال  هبذا اٟتديث–                      

             ً                                                                            التكبَت مستوعب ا للمحل. أي من حُت هتوي من القياـ إٔب السجود ففي ىذه ا١تسافة كلها تقوؿ: اهلل أكرب. 
ا١تسافة كلها ، فيصدؽ على ىذه )حُت(ما دليلك على ىذا؟ قاؿ: الدليل أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

أنو يسمى حُت؛ وألف الصبلة ال موضع فيها إال وفيو ذكر، فلذلك استوعب الكامل ما بُت الركنُت بالتكبَت. 
 )كتاب الصبلة(                                                      ً                      واٟتقيقة أف كبلمو فيو نظر؛ ألف السنة ُب التكبَت أي يكوف حذف ا كما قاؿ اإلماـ أٛتد ُب 

، قاؿ: والتكبَت مثلو؛ ألف ا١تعٌت فيهما لسبلـ حذؼ()ا١تا روى اٟتديث الذي ثبت عند أيب داود وغَته: 
ً                ً            واحد، فالسبلـ كما ثبت عن بعض الصحابة وغَتىم أنو السنة أال يكوف مد ا وإ٪تا يكوف حذف ا فتقوؿ: اهلل                                                               
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                                                  ً                                أكرب، ٝتع اهلل ١تن ٛتده. وىكذا، فمن حذؼ السبلـ وٓب ٯتده فقطع ا فإنو لن يستوعب ما بُت الركنُت، 
 يح أف السنة عدـ استيعاب ما بُت الركنُت وإ٪تا حذؼ السبلـ وعدـ مده.ولذلك نقوؿ: الصح

وينبٍت على ىذه ا١تسألة مسألة: عندما ٭تذؼ ا١ترء السبلـ، ما معٌت ٭تذؼ؟ أي ال ٯتده ٬تعلو 
سريع، عندما يقصر ُب مد ىذه الكلمة فهل يقو٢تا ُب أوؿ الوقت أـ ُب آخره؟ أنا قائم أريد أف أسجد ىل 

                                  ً                                                  أكرب. أوؿ ما أنزؿ؟ أـ إذا كنت قريب ا من موضع السجود قلت: اهلل أكرب؟ نقوؿ: يستوي األمراف أقوؿ: اهلل
ليس السنية لكن من باب االستحباب من حيث –إال أف العلماء استثنوا اإلماـ فقالوا: يستحب لئلماـ 

 مُت.أف يؤخرىا آلخر وقتها لكي ال تكوف فيو موافقة بُت اإلماـ وبُت ا١تأمو  -ا١تصلحة
ً                                             ً   ا١تسألة الثالثة: استدلوا من ىذا اٟتديث أيض ا على استحباب قوؿ: ربنا ولك اٟتمد. ١تن كاف إمام ا                                         

كاف يقوؿ: ربنا ولك اٟتمد، خاصة   -رٛتو اهلل–            ً                                  أو كاف منفرد ا؛ ألف من أىل العلم وىو اإلماـ مالك 
 .)ربنا ولك اٟتمد(قوؿ: با١تأمـو فقط. وىذا اٟتديث نص على أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف ي

ً                                                              ا١تسألة الرابعة: وي ستدؿ بو أيض ا على أف قوؿ: ربنا ولك اٟتمد. واجب على اإلماـ وا١تنفرد وا١تأمـو              ُ                 
كذلك باعتبارىا تكبَتات االنتقاؿ لكن ىنا ليس باعتبارىا تكبَتة االنتقاؿ وإ٪تا ىي تابعة للتكبَت فيجب 

 . حىت على ا١تنفرد أف يقوؿ: ربنا ولك اٟتمد
ً                                                          ا١تسألة ا٠تامسة: سبق معنا أيض ا التفضيل بُت صيغ: ربنا ولك اٟتمد. أنو جاءت أربع صيغ: بذكر                            
اللهم وْتذفها وبالواو وبدوهنا: اللهم ربنا ولك اٟتمد، اللهم ربنا لك اٟتمد، ربنا ولك اٟتمد، ربنا لك 

 ، بدوف اللهم وبإثبات الواو.مد()ربنا ولك اٟت                           ً                      اٟتمد، وقلنا: إف أصحها إسناد ا ما جاء ُب ىذا اٟتديث: 
 *** المتن ***

)َصلَّْيُت أَنَا َوِعْمَراُف ْبُن ُحَصْيٍن َخْلَف َعِليّْ ْبِن أَِبي َعْن ُمَطرِّْؼ ْبِن َعْبِد اللَِّو قَاَؿ:  - ٜٗ
َقَضى الصَّالَة طَاِلٍب. َفَكاَف إَذا َسَجَد َكبػََّر، َوِإَذا رََفَع رَْأَسُو َكبػََّر، َوِإَذا نَػَهَض ِمْن الرَّْكَعتَػْيِن َكبػََّر، فَػَلمَّا 

َأْو قَاَؿ:  -: َقْد ذَكََّرِني َىَذا َصالَة ُمَحمٍَّد صلى اهلل عليو وسلم َأَخَذ بَِيِدي ِعْمَراُف ْبُن ُحَصْيٍن، َوقَاؿَ 
 .َصلَّى بَِنا َصالَة ُمَحمٍَّد صلى اهلل عليو وسلم(
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  :*** الشرح ***
–أهنما صليا مع علي  -رضي اهلل عنهما–ىذا اٟتديث حديث مطرؼ بن عبد اهلل مع عمراف 

االنتقاؿ، فقاؿ عمراف بن حصُت: قد ذكر٘ب ىذا صبلة ٤تمد صلى اهلل فكاف يكرب تكبَتات  -رضي اهلل عنو
عليو وسلم. ىذا اٟتديث استدؿ بو فريقاف من أىل العلم على قولُت متضادين، نأٌب بالقوؿ األوؿ وكيف 
استدلوا هبذا اٟتديث، وأصحاب القوؿ الثا٘ب كيف استدلوا بو، وفائدة معرفة أف الفقهاء يستدلوف باٟتديث 

جهُت معرفة كيف استثمار النص وكيف االستدالؿ بو ومعرفة طرؽ االستدالؿ فيعرؼ ا١ترء أف من طرؽ من و 
ً                               ً      ً  االستدالؿ ما قد يكوف ضعيف ا أو مرجوح ا ومن طرؽ االستدالؿ ما يكوف ظاىر ا وجلي ا:           ً                       

يل القوؿ األوؿ: أف تكبَتات االنتقاؿ ليست واجبة وإ٪تا ىي سنة. وىذا قوؿ اٞتمهور، قلنا قبل قل
ُب اٟتديث األوؿ: إهنا واجبة؛ ألف أبا ىريرة قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يكرب. إذف بصفة 

     ً                 صحابي ا فلما صلى عمراف  -رضي اهلل عنو–                                            ً       دائمة، ما وجو استدال٢تم؟ قالوا: ألف عمراف صحابي ا وعلي 
معٌت ذلك ماذا؟ أهنم ٓب يكونوا  خلف علي ٝتعو يكرب فقاؿ: لقد ذكر٘ب صبلة النيب صلى اهلل عليو وسلم.

يكربوف، وىذا مستفيض بُت الناس، إذف ٔتا أنو استفاض بينهم فليست بواجبة، فيجوز لك أف تنتقل من 
 القياـ للركوع ومن الركوع إٔب القياـ وىكذا بدوف تكبَت.

 - عنورضي اهلل–القوؿ الثا٘ب: أف تكبَتات االنتقاؿ واجبة. وىو الصحيح واستدلوا: بأف عمراف 
قاؿ: ىذه ىي صبلة النيب صلى اهلل عليو وسلم. فنقوؿ: ىذه صبلة النيب يعٍت أنو كاف يبلزمها بصفة دائمة. 
واألؤب باالتباع أىو النيب صلى اهلل عليو وسلم أـ من دونو؟ ال شك النيب صلى اهلل عليو وسلم، ٦تا يدؿ على 

 وجوهبا وىذا ىو األقرب.
 لك الزماف للتكبَت؟.ٔتا نوجو ترؾ الناس ُب ذ س:
ً                                         نقوؿ: أخطأ من قاؿ: إهنم كانوا يًتكوف التكبَت أبد ا، وإ٪تا كانوا يًتكوف اٞتهر بو. يقوؿ الشيخ  جػ:                                             

                                             ُ                           ُ                    تقي الدين: ما قاؿ أحد ال عكرمة وال النخعي الذي ن قل عنهم بعض ىذه اآلراء أنو ي ًتؾ التكبَت وإ٪تا يًتؾ 
 اٞتهر بالتكبَت.
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 ما الذي كاف؟. :ٕس
قولوف: كاف ُب ذلك الزماف الذي يـؤ الناس ىم أمراء األجناد وأمراء اٟتروب وأمراء البلداف ي جػ:

فكانوا يصلوف بالناس صبلة رٔتا كاف بعضهم ليس بالفقيو ولكنو أمَت جند وأمَت بلد فكاف بعضهم ٮتفض 
ً                         ض ا رٔتا أسرعوا ُب صبلهتم فلم                 ً    ُ                       ُ                         صوتو ُب التكبَت جد ا ال ي سمع فيأٌب ا١تؤذف خلفو في بلغ، وكاف أمراء األجناد أي

يطمئنوا فيها ولذلك الذي أخطأ من أخطأ من فقهاء الكوفة وغَتىم إف ما كاف سببو أهنم اقتدوا بصبلة أمراء 
، ولذلك فإف عكرمة عندما جاء البن عباس قاؿ: -رضواف اهلل عليهم–األجناد وٓب يقتدوا بفعل الصحابة 

كبَتة. أي ٬تهر هبا، فقاؿ ابن عباس: أصاب السنة. فدؿ على أف             ً                  لقد رأيت رجبل  يكرب ثنتُت وعشرين ت
عكرمة الذي ٓب تعتد عليو أذنو إ٪تا ىو اٞتهر بالتكبَت، وإف ما كاف خلفو ٬تهر بالتكبَت ال اإلماـ؛ ألهنم أمراء 

كوا أجناد وىم أؤب، صاحب السلطاف أؤب باإلمامة من غَته، إذف الذي تركو الناس ليس التكبَت وإ٪تا تر 
من فقهاء ا١تالكية ا١تعنيُت باٟتديث: وىذا اٟتديث  -رٛتو اهلل–اٞتهر بو، ولذلك يقوؿ أبو عمر بن عبد الرب 

                                                             ُ         ُ          ً         نص على وجوب التكبَت وٓب يًتكو أحد من ا١تسلمُت بعد ذلك الزماف الذي ن قل. فما ن قل أف أحد ا من عهد 
ً       ً                        قل إٚتاع ا عملي ا لكن الذين تركوه ٬تب أف                                                    ُ التابعُت فمن بعدىم ترؾ التكبَت ٦تا يدؿ على أنو واجب، ن         

 نبحث ٢تم عن علة فذكرنا علتهم قبل قليل.
                                             ُ                                        ىنا مسألة تتعلق هبذه وىي مسألة مهمة: أف اإلماـ ي شرع لو اٞتهر بالتكبَت، ليس ٣ترد التكبَت بل 

صاب السنة ٬تب عليو اٞتهر بالتكبَت يرفع صوتو بو، ولذلك فإننا عندما ٛتلنا حديث عمراف على الذي أ
                                                                      ً                         ٔتاذا؟ باٞتهر ليس على التكبَت، قلنا: ال يوجد أحد من الصحابة ترؾ التكبَت مطلق ا، وإ٪تا الذي فعلو أمراء 
                                                           ُ                               األجناد ترؾ اٞتهر بو فلذلك ٬تب على األئمة رفع الصوت بالتكبَت وال ي شرع ا١تبلغ، وا١تبلغ ىو الذي إذا 

 حالتُت:  قاؿ اإلماـ: اهلل أكرب. قاؿ: اهلل أكرب. إال ُب
                                  ً    اٟتالة األؤب: إذا كاف صوت اإلماـ ضعيف ا. 

                                ً                                    ُ               اٟتالة الثانية: إذا كاف ا١تسجد واسع ا فبل يسمع من ُب آخره صوت اإلماـ فهنا ي شرع ا١تبلغ؛ ألف 
اٞتهر إ٪تا ىو من خصائص اإلماـ ُب التكبَت وُب القراءة، إذف اإلماـ ٬تهر بالتكبَت و٬تهر بالقراءة ويرفع 

 ذا ىو السنة.صوتو فيو وى
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 *** المتن ***
)رََمْقُت الصَّالَة َمَع ُمَحمٍَّد صلى اهلل عليو َعْن اْلبَػَراِء ْبِن َعاِزٍب رضي اهلل عنهما قَاَؿ:  - ٜ٘

َفَسْجَدتَُو وسلم فَػَوَجْدُت ِقَياَمُو، فَػرَْكَعَتُو فَاْعِتَداَلُو بَػْعَد رُُكوِعِو، َفَسْجَدَتُو، َفِجْلَسَتُو بَػْيَن السَّْجَدتَػْيِن، 
 . ا ِمْن السََّواِء(َفِجْلَسَتُو َما بَػْيَن التَّْسِليِم َواالْنِصَراِؼ: َقرِيبً 

ـَ َواْلُقُعوَد َقرِيبً  :َوِفي ِرَوايَِة اْلُبَخاِريّْ   .ا ِمْن السََّواِء()َما َخال اْلِقَيا
 : *** الشرح ***

ُب مقدار طوؿ صبلة النيب صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنو–ىذا اٟتديث حديث الرباء بن عازب 
وسلم، وقبل أف نتحدث عن ىذا اٟتديث لو تأمل ا١ترء ُب األحاديث ا١تروية عن النيب صلى اهلل عليو وسلم 
لوجد أف أكثرىا ُب كتاب الصبلة، انظر للكتاب الذي بُت يدينا لوجدت أكثر من ربعو أو أكثر من ثلثو 

ما تركوا صغَتة وال كبَتة وال دقيقة وال جليلة من  -رضواف اهلل عليهم–لصبلة، والصحابة   ً           قطع ا ُب كتاب ا
صبلة النيب صلى اهلل عليو وسلم إال ذكروىا حىت صفة كبلمو ومده، فكاف إذا انتهى من صبلة الليل قاؿ: 

كبَت، ذكروا ُب الصبلة ، مدىا ُب الثالثة، حىت طريقة ا١تد وطريقة السبلـ وطريقة الت)سبحاف ا١تلك القدوس(
دقائقها وسيمر معنا بعضها بعد قليل، والفائدة من ذلك: أف أىم شعائر الدين بعد الشهادتُت ال إلو إال اهلل 
ُ                                                      وأف ٤تمد ا رسوؿ اهلل ىي الصبلة، فمن ع ٍت بصبلتو وحافظ عليها، حافظ على وقتها وحافظ على أدائها                           ً       

، ولذلك بصفة صحيحة كاملة وحافظ على متمماهتا من ا                                           ً        لنوافل وما ُب حكمو فإنو حافظ على الدين كامبل 
)إف أوؿ ما يسأؿ عنو العبد يـو القيامة صبلتو فإف صلحت نُظر ُب باقي يقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

ا قارئ ا ال ينفعو، قاؿ صلى اهلل عملو وإف فسدت رد عليو باقي عملو( ً       ً                      ، مهما كاف عملو ٤تسن ا منفق ا ٣تيد       ً     ً                   
ِ    إ ف  }، ومنهم قارئ القرآف، وقبل ذلك يقوؿ اهلل عز وجل: )أوؿ من تسعر هبم النار ثبلثة(لم: عليو وس

ة  تػ نػ ه ى ع ن  ال ف ح ش اء  و ال م ن ك ر   َ  ِ الص بل   ْ ُ  ْ َ   ِ  َ  ْ  َ  ْ   ِ  َ    َ  ْ َ    َ [، فمن حافظ على الصبلة بأنواعها الثبلثة اليت ٘ٗالعنكبوت: { ]     َ
ن الفحشاء وا١تنكر، ولذلك صاحب الصبلة ذكرهتا قبل قليل فليثق ثقة تامة صاحبو أف ىذا الرجل سيبتعد ع

يتضح الصبلة ُب دلو وىديو ومنطقو ووجهو، يقولوف: إف شريك بن عبد اهلل كاف ٭تدث ْتديث فرأى أمامو 
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   ً                    ً                                                                رجبل  وجهو مضيء فسكت قليبل  ٍب قاؿ: من قاـ الليل  رؤي نوره ُب وجهو. فظن بعض أصحابو أف ىذا من 
ؿ شريك، فلذلك صاحب الصبلة أمرىا عظيم وما نقل الصحابة اٟتديث وىو ليس كذلك إ٪تا ىو من قو 

 ذلك يعٍت الدقة ُب شأهنا إال لتأكدىا.
 مفردات الحديث:

                                            ً     ً   يعٍت نظرهتا نظر شخص يتتبع دقائقها و٭تسبها حساب ا دقيق ا. :(رََمْقتُ ) قولو:
تسمية النيب صلى اهلل عليو وسلم باٝتو اجملرد  :(الصَّالَة َمَع ُمَحمٍَّد صلى اهلل عليو وسلم) قولو:

ي عنو حاؿ النداء، فبل يقاؿ للنيب صلى اهلل عليو وسلم بندائو يا ٤تمد، ولكن عند اإلخبار عنو ٬توز أف  ُ                                                                                           هن 
ٗترب عنو فتقوؿ: ٤تمد بن عبد اهلل صلى اهلل عليو وسلم. فالنهي عن ٕتريد اسم النيب صلى اهلل عليو وسلم 

َ ْ َ ُ ال  ٕت  ع ل  } ً  وا د ع اء  الر س وؿ  بػ يػ ن ك م  ك د ع اء  بػ ع ض ك م  بػ ع ض ا َ   ْ  َ   ْ  ُ  ِ  ْ  َ   ِ  َ  ُ  َ   ْ  ُ  َ ْ َ    ِ   ُ       َ  َ  ُ [، أي النداء، فا١تنهي عنو إ٪تا ىو حاؿ ٖٙالنور: { ]   
النداء: يا ٤تمد، ىذا منهي عنو وإ٪تا تقوؿ: يا رسوؿ اهلل. وُب غَته ُب باب اإلخبار ٬توز، فلذلك نعرؼ ١تاذا 

 نيب صلى اهلل عليو وسلم بالنبوة أو الرسالة.ٓب يصف ال -رضي اهلل عنو–أف الرباء بن عازب 
فَػَوَجْدُت ِقَياَمُو، فَػرَْكَعَتُو فَاْعِتَداَلُو بَػْعَد رُُكوِعِو، َفَسْجَدَتُو، َفِجْلَسَتُو بَػْيَن السَّْجَدتَػْيِن، ) قولو:

ىذا اٟتديث فيو بياف طوؿ أركاف  :(اءِ ا ِمْن السَّوَ َفَسْجَدَتُو َفِجْلَسَتُو َما بَػْيَن التَّْسِليِم َواالْنِصَراِؼ: َقرِيبً 
 الصبلة، وقبل أف نبدأ بذكر الطوؿ فإف بعض الفقهاء وليس كلهم قاؿ: إف أركاف الصبلة نوعاف:

النوع األوؿ: أركاف قصَتة، يقولوف: إف من أطاؿ ىذه األركاف القصَتة بطلت صبلتو. ١تاذا؟ قالوا: 
–ل، والدليل على بطبلف ىذا القوؿ ىذا اٟتديث فغن الرباء ألنو ترؾ التتابع. واٟتقيقة أف ىذا القوؿ باط

                                                                 ً             بُت أف أركاف الصبلة اليت كاف يصلي هبا النيب صلى اهلل عليو وسلم كانت قريب ا من السواء،  -رضي اهلل عنو
            ُ            ً              ً              ً                                       فدؿ على أنو ي شرع مدىا ٚتيع ا وإطالتها ٚتيع ا أو قصرىا ٚتيع ا، ما يصح أف تقوؿ: إف بعض األركاف طويل 

 ض األركاف قصَت.وبع
                           ُ                  النوع الثا٘ب: أركاف طويلة، ي شرع مدىا كما شئت.

 إذف ىذه ا١تقدمة لكي نعرؼ بياف ىذا الشيء.
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 لو احتماالف: -رضي اهلل عنو–ىذا اٟتديث الذي ىو حديث الرباء بن عازب 
أطاؿ االحتماؿ األوؿ: احتماؿ أنو كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم يطيل القياـ ُب القراءة فإذا 

 القراءة أطاؿ الركوع والسجود فيكوف من باب التبع إطالتها.
 االحتماؿ الثا٘ب: أنو يقصر القياـ فيقصر بعده الركوع والسجود. 

يعٍت ٭تتمل أف الرباء أراد أف يقوؿ: إف قياـ النيب صلى اهلل عليو وسلم طويل فركوعو وسجوده 
بالطويل فقيامو مثلو. وكبل األمرين صحيح، ولكن اٟتقيقة طويل، أو أراد أف يقوؿ: إف ركوعو وسجوده ليس 

أف ىذ اٟتديث فهم أغلب احملدثُت أنو خرج ٥ترج التقصَت أنو صلى اهلل عليو وسلم كاف يقصر فكاف طوؿ 
           ً               ركوعو قريب ا من طوؿ سجوده.

 ١تاذا ذكرت ىذا الكبلـ؟. س:
عندىم قالوا: إف النيب صلى اهلل  ألف من الفقهاء من أشكل عليو ىذا اٟتديث، ووجو اإلشكاؿ جػ:

عليو وسلم كاف يطيل القياـ وال ٯتكن أف ٬تعل الركوع والسجود مثلو فنحملو على ا١تعٌت الثا٘ب أف قصد الرباء 
                               ً                                                     ً     تقصَت الصبلة فيكوف ىذا طارئ أحيان ا. ولكن نقوؿ: إف الصحيح ُب معٌت ىذا اٟتديث أف قولو: قريب ا من 

عاصرة بالنسبة والتناسب فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم إذا أطاؿ قيامو أطاؿ ركوعو         ُ               السواء. ت عترب ُب اللغة ا١ت
وإذا أطاؿ القياـ أطاؿ السجود، وإذا أطاؿ الركوع والسجود أطاؿ اٞتلسة بُت السجدتُت وأطاؿ القياـ بعد 

ا فإذا ً       الرفع منو. وبذلك يتبُت لنا خطأ بعض الناس حينما يصلي الليل فيطيل القياـ جد  جاء الركوع والسجود                                                                         
 واٞتلسة بُت السجدتُت ٓب يطلو، نقوؿ: ىذا غَت صحيح. 

           ً ُ                                                                   ُب رمضاف مثبل  ن قل عن بعض السلف وىو سعيد ابن جبَت أنو كاف إذا جاءت العشر األواخر من 
رمضاف صلى بالناس ٍب انصرؼ ٍب جاء آخر الليل فصلى، مثل ما نفعل ٨تن اآلف نصلي مرتُت، وكاف 

عشر يطيلوف أكثر ٦تا يطيلوف ُب غَتىا، تقسيم صبلة الليل ُب رمضاف إٔب قسمُت ىذا جاء الصحابة ُب ال
                                                                                ً             عن سعيد بن جبَت وغَته، عندما يأٌب األئمة فيطيلوف القراءة ُب آخر الليل ألجل أف يقطع جزء ا ُب القراءة، 

س الركوع والسجود فقط بل  فنقوؿ: إذا أطلت القراءة فالسنة أف تطيل الركوع والسجود واٞتلسة واالعتداؿ لي
: فما -رضي اهلل عنو–كل األربعة، بل إف الرفع من الركوع إطالتو سنة، يقوؿ ابن القيم: إف حديث أنس 
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زاؿ يقنت حىت مات النيب صلى اهلل عليو وسلم أف يطيل القياـ. من غَت الدعاء القنوت الذي ىو ٔتعٌت 
[، أي ٖٕٛالبقرة: { ]َ ُ  ُ     ِ  ِ   َ  ِِ  َ و ق وم وا ل ل و  ق ان ت ُت  }معناه القياـ، الدعاء يدعو اإلماـ فيأمن من بعده، فإف القنوت 

 واقفُت. 
                                                       ً   إذف ىذه ا١تسألة األؤب وىو أف ا١تراد هبا الطوؿ بُت األفعاؿ ٚتيع ا.

                   ُ                                                                 ا١تسألة الثانية اليت ت ستفاد من ىذا اٟتديث: أنو ال توجد ىناؾ أركاف قصَتة كما ظن بعضهم وىم 
ليل بُت السجدتُت وبعد الركوع، واٟتقيقة أف كل األركاف سواء، رواية البخاري: ما الركناف اللذاف قلتهما قبل ق

                      ً                                                                       خبل القياـ والقعود قريب ا من السواء. ىذه ٤تمولة على التفسَت أف القياـ والقعود ال تكوف طو٢تا من طوؿ 
اؿ القياـ طاؿ السجدة، ونقوؿ: الصحيح أف ا١تقصود ليس الطوؿ وإ٪تا ٨تو ٔتعٌت النسبة والتناسب إذا ط

الركوع والسجود وىكذا. وبذلك نقوؿ: إف رواية البخاري التفسَتية إ٪تا ىي أحد الفهمُت للحديث وال 
 تعارض بينها وبُت السابق.

                                                                      ً             ىناؾ ٚتلة ُب اٟتديث وىي قولو أي الرباء: فجلستو ما بُت التسليم واالنصراؼ قريب ا من السواء. 
ـ ولذلك يقوؿ أىل العلم: إف السنة للمرء إذا سلم من صبلتو أال ىذه اٞتلسة مىت تكوف؟ تكوف بعد السبل

)إف ا١ترء ُب                              ً                                                  يقـو مباشرة بل يقف ويبقى قليبل  ُب مصبله، ولذلك فضل فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
ا                                                                 ً ، فبقاؤؾ ُب مصبلؾ تستغفر لك ا١تبلئكة، فالسنة: أف يبقى ا١ترء ُب مصبله ٨تو  مصبله تستغفر لو ا١تبلئكة(

–من ركوعو مثل مقدار التسبيح واالستغفار، ولذلك جاء ُب حديث ثوباف وعبد الرٛتن بن عوؼ وعائشة 
وىذه ٭تملوهنا على الفريضة دوف –أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف إذا انفتل من صبلتو  -رضي اهلل عنهم

نت السبلـ ومنك السبلـ تباركت يا ذا )استغفر اهلل، استغفر اهلل، استغفر اهلل، اللهم أكاف يقوؿ:   -النافلة
                ً                 ً        ً                                   ، ىذه قد تكوف ٨تو ا من ركوعنا أحيان ا، تقريب ا ىي تعادؿ ٜتس تسبيحات أو أكثر، ىذه اٞتبلؿ واإلكراـ(

.  السنة أف الشخص يبقى ُب مقامو ٍب بعد ذلك يقـو
ث اإلماـ ُب                                                                      ُ  نعود إٔب اإلماـ: يقولوف: إف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ثبتت عنو ثبلث سنن ُب م ك

 مصبله: 
 السنة األؤب اليت ذكرهتا قبل قليل وىي حديث الرباء وىي: أف يبقى ٔتقدار الركوع. 
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السنة الثانية: أنو ثبت أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف إذا انفتل من صبلتو قاؿ الدعاء الذي 
 ذكرتو قبل قليل ٍب بعد ذلك انفتل أي انصرؼ إٔب من خلفو.

اليت وردت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم: ما جاء ُب بعض األحاديث ُب رواية  السنة الثالثة
، جاء ُب بعض )إ٪تا ُجعل اإلماـ ليؤًب بو(السابق الذي مر معنا:  -رضي اهلل عنها–حديث عائشة 

، استدؿ هبا بعض أىل العلم: على أف السنة )وال تنصرفوا حىت ينصرؼ(الروايات:  ، وال تقوموا حىت يقـو
مأمـو أال يقـو من ا١تصلى بعد السبلـ حىت يقـو اإلماـ، ولذلك يقوؿ القاضي أبو يعلى ونقلها عنو ابن لل

: أف السنة لئلماـ هبذا الًتتيب أف يبقى ُب مصبله فيذكر الدعاء الذي ثبت معنا قبل )فتح الباري(رجب ُب 
يح وغَته ٍب يقـو لينصرؼ الناس، وىذه قليل ٍب ينصرؼ وال يطيل ُب اٞتلوس وإ٪تا يذكر من الدعاء مثل التسب

 .)فتح الباري(                                                                           ً    السنة اليت ذكرهتا للمأمومُت أف يبقوا حىت يقـو اإلماـ نقلها ابن رجب واستدؿ ٢تا كثَت ا ُب 
  *** المتن ***

قاؿ: إنَّي ال آُلو أف ُأصلّْي بكم   -رضي اهلل عنو-ن ثابت البُناني، عن أنس بن مالٍك ع - ٜٙ
 .كما رأيُت رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ُيصلّْي بنا

قاؿ ثابت: فكاف أنٌس يصنُع شيًئا ال أرَاُكْم تصنُعونو. كاف إذا رفَع رأَسو من الرُّكوع، انتصَب 
 يقوؿ القائُل: قد نِسيقائًما، حتى يقوَؿ القائُل: قد َنِسي. وإذا رفَع رأَسو من السَّجدِة مكث، حتى 

 : *** الشرح ***
 مفردات الحديث:

 أي ال أقصر. :(إنَّي ال آُلو) قولو:
قوؿ  :(إنَّي ال آُلو أف ُأصلّْي بكم كما رأيُت رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ُيصلّْي بنا) قولو:

ذلك يدؿ على أف سنة النيب صلى اهلل عليو وسلم الفعلية حجة، فإف فعل النيب صلى  -رضي اهلل عنو–أنس 
                               ُ                                اهلل عليو وسلم األصل فيو أنو حجة ي قتدى بو إال ُب حاالت معدودة منها: 
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األمر األوؿ: إذا ثبت أف ىذا الفعل من خصائصو مثل زواجو بأكثر من أربع كتسع أو إحدى 
           ُ             خصائصو فبل ي قتدى بو فيو.عشرة فإف ىذا من 

 األمر الثا٘ب: ما كاف من األمور اٞتبلية، واألمور اٞتبلية على نوعُت: 
النوع األوؿ: بعضها اضطراري ال يستطيع التحكم بو مثل الكح أو يتثائب ىذا أمر جبلي، أو كوف 

ال أستطيع أف أقلده النيب صلى اهلل عليو وسلم إذا غضب كأ٪تا فقأ ُب وجهو جب الرماف، ىذا أمر جبلي 
 فيو.

                 ً         ً                                                  ً      النوع الثا٘ب: جبلي ا اختياري ا، مثل بعض األفعاؿ اليت سوؼ نذكرىا كجلسة االسًتاحة مثبل  بسبب 
 ِ                                                                 ث قل عند من يرى أهنا من الصورة وليست من الفعل ا١تقصود، وسنتكلم عنها.

وىذه ا١تسألة  -ورضي اهلل عن–١تا قاؿ لو أنس ذلك رمق صبلة أنس  -رضي اهلل عنو–ثابت البنا٘ب 
ُ         كاف من أخص أصحاب أنس، وُب الغالب أف العآب من خ ص بو من   -رٛتو اهلل–                  ً         فيها نكتة: أف ثابت ا البنا٘ب                                              

ُ                                                     طبلبو وأصحابو فإنو يعلم من ٝتتو وخ لقو ما ال يعلمو غَته، وقد قيل ألٛتد: ١تاذا ٖترص على حديث                                  
ب سفياف كوكيع وغَته؟ قاؿ: ألنو كاف الفريايب وىو من أصحاب سفياف مع أنك أدركت كبار أصحا

ً                                                         خصيص ا بسفياف الثوري فيعرؼ ىديو فأردت أف آخذ ىديو منو. ولذلك  الشخص  -سبحاف اهلل العظيم–   
: الرواية عندما كانت الرواية موجودة ٍب انقطعت فما بقي منها إال                                  ً                                                             إذا أخذ عن شيخ فإنو يأخذ عنو أوال 

 اإلجازة. 
والفقو، فإف الفقو يؤخذ عن الشيخ كما تؤخذ الرواية، يقوؿ عبد اهلل بن     ً                  ثاني ا: يأخذ عنو الفهم 

. فالفهم لو قواعده وأصولو اليت تؤخذ من األشياخ كما ٚ٘:ٖٖا١تبارؾ: الفقو من الدين فإف قيل ____ 
َ                                                                   تؤخذ الرواية ال شك وىذا م س ل م، ولذلك كل من أفىت من كتاب فإنو يأٌب بالعجائب، يقوؿ ابن القيم: و  من                        ُ 

                                          ً                                      أفىت الناس من الكتب والصحف أفىت بغَت علم. قطع ا ىذا األمر الثا٘ب الذي يؤخذ من الشيوخ.
    ً                                              ُ                                   ثالث ا: أنو يؤخذ منو الدؿ وا٠تلق وا٢تدي، وا٢تدي يورث وي كتسب، ولذلك يقوؿ النيب صلى اهلل عليو 

ستو، وكانوا يقولوف: إف ، فالناس كيف عرفوا ىديو إال بالنظر إليو و٣تال)وعليكم هبدي ابن مسعود(وسلم: 
                ّ                                                                           ىدي ابن مسعود ور ثو لعلقمة واألسود وكاف أشبو الناس هبذين االثنُت إبراىيم النخعي، فكاف ىديو كهدي 
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ابن مسعود، وأشبو الناس هبدي إبراىيم النخعي منصور بن ا١تعتمر، وأشبو الناس هبدي منصور بن ا١تعتمر 
ياف بن سعيد الثوري وكيع بن اٞتراح، وأشبو الناس هبدي سفياف ابن سعيد الثوري، وأشبو الناس هبدي سف

وكيع أٛتد بن حنبل. ىذه نقلها شيخ اإلسبلـ عن كثَت من أىل العلم ا١تتقدمُت، فا٢تدي يورث، وا٢تدي 
                       يعٍت الد ؿ وا٠تلق وىكذا.

عنو  إذف ٦تا يؤخذ من أىل العلم: خلقهم، وعلمهم، وروايتهم، فهنا ثابت ٦تا أخذه نظر السنة فنقل
 العلم وما يتعلق بو.

قاؿ ثابت: فكاف أنٌس يصنُع شيًئا ال أرَاُكْم تصنُعونو. كاف إذا رفَع رأَسو من الرُّكوع، ) قولو:
ىذه اٞتملة دليل على أف إطالة القياـ من الركوع سنة،  :(انتصَب قائًما، حتى يقوَؿ القائُل: قد َنِسي

                         ً                      اليت قصدىا أنس بقولو إخبار ا عن النيب صلى اهلل عليو وذكرت قبل قليل أف ابن القيم يرى أف ىذه ىي 
                    ً                    حىت مات. ولؤلسف أف كثَت ا من الناس ال ٬تتهد ُب  -أي يطيل القياـ بعد الركوع-وسلم: فما زاؿ يقنت 

إطالة ىذا الركن وال شك أف ُب ىذا أمر كما قاؿ ثابت البنا٘ب: كاف يفعلو أنس ال أراكم تفعلونو. والناس 
       ً      ً                                                             صبلة شيئ ا فشيئ ا، وقد جاء عن أنس أنو قاؿ: إ٘ب ال أعرؼ من صبلتكم إال بعض أركاهنا. يًتكوف من ال

                   ُ                   : ىو الصبلة بالكلية ت ًتؾ. ترؾ الناس بعض )اإلبانة(        ُ                                        وآخر ما ي فقد من ىذا الدين كما جاء عند ابن بطة ُب 
الذي ذكرتو قبل قليل أف اآلثار                 ُ                       ُ                          أفعا٢تا، فأوؿ ما ي ًتؾ بعض أفعا٢تا وآخر ما ي ًتؾ كل أفعا٢تا، وىذا معٌت ُب 

واألحاديث اليت جاءت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب بياف صفة الصبلة كثَتة ودقيقة، وإذا أردت أف 
تعرؼ أف السنة منتشرة ُب بلد أو ظهورىا فانظر لصبلة ىذه البلد فإف كانت صبلهتم على السنة موافقة ١تا 

                                                ً         شك أف ظهور السنة عندىم أبُت وما بعدىا قسو عليو قطع ا وىكذا  جاء عن النيب صلى اهلل عليو وسلم فبل
                                                                 ً                           ُب األمور كلها، ولذلك قاؿ: إ٘ب ال أراكم تصنعونو. فمن ترؾ من الصبلة شيئ ا ال بد أنو قد ترؾ من شعائر 

          ً                       الدين شيئ ا آخر ُب مكاف آخر وىكذا.
طيلها حىت يقاؿ لو: قد ىنا مسألة تتعلق بالقياـ وُب اٞتلسة بُت السجدتُت: لقد كاف أنس ي

نسيت. فما الذي يقاؿ ُب ىذا القنوت الذي ىو بعد الركوع أو ُب اٞتلسة اليت بُت السجدتُت؟ أىل العلم 
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ً                                                        يقولوف: ليس لك أف تدعو ٔتا شئت أبد ا؛ ألف ىذين ا١توضعُت ليسا من ا١تواضع اليت يطلق فيها الدعاء،                                  
 ا١تواضع اليت يطلق فيها الدعاء ثبلثة مواضع:

                                              ً                                  ١توضع األوؿ: ُب السجود، ادع ٔتا شئت على الصحيح، طبع ا ىناؾ من أىل العلم من يقوؿ وىذا ا
رأي كثَت من اٟتنابلة كما نقل ا١ترداوي: أنك ال تدعو إال ّتوامع الكلم. لكن الصحيح تدعو ٔتا شئت، ىم 

جة يعٍت ما هتتز، ولكن يقولوف: ال تدعو فتقوؿ: اللهم ارزقٍت زوجة حسناء ودابة ٫تبلجة. و٨تو ذلك، ٫تبل
 اٟتقيقة تدعو ٔتا شئت ُب صبلتك.

 ا١توضع الثا٘ب: قبل السبلـ وبعد الصبلة على النيب صلى اهلل عليو وسلم.
ا١توضع الثالث: ُب القنوت فيما يقنت فيو، عند من يرى جواز التوسع فيو؛ كالوتر، وقنوت النوازؿ 
بشرط أال يزيد عن اٟتد، وبعض األئمة يشدد فيقوؿ: ال تزد عن حديث اٟتسن بن علي أو حديث ابن 

ً          ، وألٛتد كبلـ شديد ُب ىذه ا١تسألة، أيض ا للشافعي-رضي اهلل عنهم–عمر أو حديث عمر   لو فيها كبلـ.                                 
ىذه ا١تواضع اليت يطلق فيها الدعاء، أما ما بُت السجدتُت فإنو يلـز التقيد ٔتا ورد: اللهم اغفر ٕب. 

ا٠تمس ٚتل اليت وردت عن ابن عباس  )اللهم اغفر ٕب وعافٍت واعف عٍت ...(أو تأٌب ْتديث ابن عباس: 
ً      ً     ً      ً                   اٟتمد ٛتد ا كثَت ا طيب ا مبارك ا فيو ملئ السموات  وإف كاف ُب إسنادىا مقاؿ، والقياـ تقوؿ: اللهم ربنا ولك       

واألرض وملئ ما شئت من شيء بعد أىل الثناء واجملد وأحق ما قاؿ العبد وكلنا لك عبد، اللهم ال مانع ١تا 
 أعطيت وال معطي ١تا منعت وال ينفع ذا اٞتد منك اٞتد. 

 ما الذي تفعلو إذا أطلت أو اإلماـ أطاؿ؟. س:
                                   ً     ً                       ٨تن قلنا: الصبلة ليس موضع سكوت إال شيئ ا يسَت ا، فالذي تفعلو أف تكرر ىل تسكت؟  جػ:

                           ُ                                                      الدعاء مرة أخرى، ما ا١تانع ي كرر، اللهم اغفر ٕب، اللهم اغفر ٕب، اللهم اغفر ٕب، وىكذا.
 *** المتن ***

َوال  ،َأَخفَّ َصالةً )َما َصلَّْيُت َخْلَف إَماـٍ َقطُّ قَاَؿ:  -رضي اهلل عنو-َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  - ٜٚ
 .أََتمَّ ّصالًة ِمَن النَّبيّْ صلى اهلل عليو وسلم(
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 : *** الشرح ***
ً   أنو ذكره بعد اٟتديث األوؿ، فإف أنس ا  -رٛتو اهلل–ىذا اٟتديث من فقو ا١تؤلف   -رضي اهلل عنو–                               

   ً              إمام ا قط أخف صبلة الذي كاف يطيل القياـ بعد الركوع ويطيل ما بُت السجدتُت ىو الذي يقوؿ: ما رأيت 
من النيب صلى اهلل عليو وسلم وال أًب صبلة منو. وىذا يدلنا على أف قوؿ أنس الذي يستدؿ بو بعض الناس 
على خفة الصبلة ونقرىا كنقر الغراب أف استداللو ُب غَت ٤تلو، وإ٪تا خفة صبلة النيب صلى اهلل عليو وسلم 

    ً                                               حيان ا، ٨تن قلنا: ٖتفيف الصبلة لئلماـ لو اعتباراف: ٗتفيف                               ً         إ٪تا ىي نسبية فقد كاف ٮتفف أحيان ا ويطيل أ
مطلق ُب كل حاؿ، وٗتفيف عندما يسمع صوت بكاء صيب وذي حاجة. يقوؿ أىل العلم: إف التخفيف 
ُ                                         لذي اٟتاجة يكوف إما بتخفيف القراءة فإذا خففت القراءة خ فف الركوع والسجود وما يتعلق هبما، أو أنو                                                      

ا. ٓب يكن النيب صلى اهلل عليو وسلم ٗتفيفو ٗتفيف ُب السجود وال ُب الركوع وىذا بتخفيف القراءة وحدى
يدلنا على أف الطمأنينة ركن من أركاف الصبلة، وقلنا: إف حد الطمأنينة أحد قولُت: إما السكوف، وإما أف 

 يأٌب بالذكر الواجب فيو.
 *** المتن ***

مي الَبْصِري قاؿ: جاءنا مالك بن الُحَوْيرث في الَجرْ  -عبد اهلل بن زيد-عن أبي ِقالبة  - ٜٛ
مسجدنا ىذا. فقاؿ: إني أُلصلّْي بكم وما ُأريُد الصَّالَة، أصلّْي كيَف رأيُت رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو 

ُيصلّْي. فقلُت ألبي ِقالبة: كيف كاف ُيصلّْي؟ قاؿ: مثَل صالِة شيِخنا ىذا. وكاف يجلُس إذا رفَع  وسلم
 .جوِد قبَل أف ينهضَ رأَسو من الس

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

مالك بن اٟتويرث أدرؾ النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب آخر حياتو،  :(مالك بن الُحَوْيرث) قولو:
 فما ذكره عن النيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا ذكره ُب آخر حياتو عليو الصبلة والسبلـ.
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                                   ُ         يعٍت ليس قصدي أنٍت ال أريد الصبلة وإ٪تا أ مثل لكم  :(الصَّالةَ إني أُلصلّْي بكم وما ُأريُد ) قولو:
الصبلة، ال، وإ٪تا يصلي وما يريد الصبلة وحده وإ٪تا أصلي هلل سبحانو وتعأب ولكي تتعلموا، وُب ىذه مسألة 
 اليت تكلمنا عنها قبل وىي مسألة تشريك النية، تشريك النية ال يبطلو وىو أف يكوف الشيء هلل عز وجل

    ُ                                                                                     لكن ي شرؾ معو نية ألمر آخر يريد أف يعمل بو، ىنا يريد أف يعلمهم، فالصبلة أصلها هلل عز وجل ولكن 
 ليعلمهم كيفية صبلة النيب صلى اهلل عليو وسلم.

يعٍت بو عمرو بن  :(فقلُت ألبي ِقالبة: كيف كاف ُيصلّْي؟ قاؿ: مثَل صالِة شيِخنا ىذا) قولو:
فإنو كاف إذا رفع رأسو من السجود  -رضواف اهلل عليهم–د الصحابة سلمة اٞترمي، وعمر بن سلمة أح

 جلس قبل أف ينهض، ىذه اٞتلسة تسمى ّتلسة االسًتاحة.
  صفة جلسة االستراحة:

ىي جلسة خفيفة تكوف بُت الركعة والثانية أو بُت الثالثة والرابعة؛ ألف الثانية والثالثة بينهما جلسة 
ة خفيفة ال ذكر فيها، ٓب ينقل أف فيها ذكر؛ ألف ٤تلها ٤تل تكبَتة االنتقاؿ التشهد، ىذه اٞتلسة تكوف جلس

ما بُت الركنُت، فكاف النيب صلى اهلل عليو وسلم فيما جاء ُب حديث مالك وفعلو اثناف من الصحابة و٫تا: 
ً            ً عمرو بن سلمة اٞترمي، ومالك بن اٟتويرث، إذا قاـ من الركعة الثانية جلس مفًتش ا ليس متورك   ً   ا إ٪تا مفًتش ا                                                                                 

ً                                                    ناصب ا رجلو اليمٌت وجاعبل  رجلو اليسرى جالس ا عليها، أو على ىيئة العقِب ٬تلس على عقبيو كبل الثنتُت                  ً                  ً    
مقبولة، ٨تن تكلمنا عنها ُب الدرس ا١تاضي أهنما كبل٫تا مشروعاف من حديث ابن عباس، فيجلس على 

، ليس فيها تسبيح وليس فيها شيء، وإذا قاـ                                  ً                 قدميو إما ىذه أو ىذه، فيجلس قليبل  يعٍت يسكن ٍب يقـو
ً       فإهنم يقولوف اختلف، تعرؼ أف النيب صلى اهلل عليو  وسلم إذا قاـ من ىذه اٞتلسة ىل يقـو معتمد ا على                                                                                     

 ركبتيو أـ على األرض، وال نريد اٟتديث عنها ورٔتا يأٌب ٢تا ذكر بعد ذلك، فإذا قاـ يقـو على ىذه ا٢تيئة.
 فعل أـ ىيئة ُب االنتقاؿ؟.ىذه اٞتلسة ىل ىي  س:
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من قاؿ: إهنا فعل قاؿ: إهنا سنة مستقلة. ومن قاؿ: إهنا ىيئة فإنو يقوؿ: إهنا ليست سنة فعلها  جػ:
. فيجعلها من باب ا٢تيئة وال ٬تعلها من باب الفعل وىي                                            ً                                                 النيب صلى اهلل عليو وسلم باعتبار أنو كاف ثقيبل 

 السنة.
                                               ُ                               وعلى العمـو ألىل العلم فيها قوالف ىذه السنة اليت ن قلت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

القوؿ األوؿ:: أهنا ليست سنة. وىذا مشهور مذىب اٟتنابلة؛ ألهنم ذكروا روي عند الًتمذي وغَته 
ً       و معتمد ا على وإف كاف فيو ضعف أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف إذا قاـ من الركعة قاـ على ركبتيو أ       

، فدلنا ذلك على أنو ال جلسة لبلسًتاحة، قالوا: وألنو ٓب يفعلو من  ركبتيو. وٓب يذكروا أنو كاف ٬تلس ٍب يقـو
 الصحابة غَت ىذين االثنُت. 

القوؿ الثا٘ب: الصواب أهنا سنة. وىذه آخر الروايتُت عن اإلماـ أٛتد، فقد ذكر ا٠تبلؿ أف اإلماـ 
 ؿ إٔب حديث مالك بن اٟتويرث وىو أف جلسة االسًتاحة سنة. أٛتد رجع عن قولو األو 

                                ُ                                                        واٟتقيقة عند التأمل بالقواعد اليت ي عملها أىل اٟتديث ُب أفعاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم ورواياتو 
                                                           ُ                                  يتضح أف فعلها سنة، وىذا الذي عليو كثَت من أىل العلم ولكن ال ي نكر على من فعلها وىذا مهم وال ينكر 

اـو على تركها أو قاؿ: ليست بسنة. بدليل: أف الصحابة ٓب ينقل عنهم إال اثنُت، فالصحابة على من د
أنفسهم اختلفوا ىل ىي ىيئة أـ فعل قصده النيب صلى اهلل عليو وسلم؟ فالصحابة اختلفوا فيما بينهم إف  

                  ً    و الكبَت ُب السن مثبل  أو        ً                                                                 كاف فعبل  قصده فهو سنة، وأما ىيئة فهو من األمور اٞتبلية؛ ألنو ثقيل، والثقيل ى
السمُت أو ٨تو ذلك فقيامو ليس كقياـ ا٠تفيف، وىذا واضح وانظر ألي شخص، فهنا تكوف ىيئة، فبعض 

 الصحابة بعضهم رأى ىذه وبعضهم رأى ىذه. 
ولذلك ىنا مسألة مهمة: أف من زاد علمو قل إنكاره. وىذه قاعدة مهمة، بعض الناس يرى بعض 

اٟتقيقة من السنن أو ا٠تبلؼ فيها من ا٠تبلؼ السائغ فيبدأ يوإب ويعادي عليها مثل األفعاؿ اليت ىي ُب 
اإلشارة ُب الصبلة، ومثل ىيئة القياـ، ومثل جلسة االسًتاحة و٨تو ذلك، ا١تخطئ من االثنُت بُت األجر 

أنو خبلؼ واألجرين، لو أجر واحد وا١تصيب لو أجراف، فالتشديد ُب ىذه األمور واإلنكار فيها ال شك 
السنة بل الذي ينكر ُب ىذه عليو من اإلٍب أشد من األجر الذي ٖتقق لو ُب السنة ْتيث وجود العداوة بُت 
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ا١تسلمُت وا١تشاقة، وأنا ال أقوؿ ىذا الكبلـ من باب التوقع بل للوجود فإنو يوجد بُت كثَت من ا١تسلمُت بل 
ً                          ومن ا١تنتسبُت للسنة أيض ا من يشدد بعضهم على بعض ع ً    لى مسائل ىينة ا٠تبلؼ فيها سائغ وقوي جد ا،                                                         

 والصحابة فيما بينهم اختلفوا فيها، فلم يعنف أحدىم على اآلخر وإ٪تا فعلوىا وكل ُب حالو.
     ُ                                      ُ      ىل ي تابع اإلماـ إذا جلس جلسة االسًتاحة أـ ال ي تابع؟. س:
إال ما جاء عن  نقوؿ: ال يلـز متابعتو، بدليل أف الصحابة ما ثبت عنهم متابعتهم ُب ذلك جػ:

فإهنما ٫تا اللذاف جلساىا، وللشيخ تقي الدين تقرير ُب  -رضي اهلل عنهما–مالك وعمرو بن سلمة اٞترمي 
 قضية متابعة اإلماـ ُب جلسة االسًتاحة وما ُب حكمها.

 *** المتن ***
إذا  عن عبد اهلل بن مالك بن بحينة رضي اهلل عنو؛ أف النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم كاف - ٜٜ

 .صلَّى فَػرََّج بين يديو، حتى يبُدو بَػَياُض إبطَْيوِ 
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
يقصد ُب السجود، وىنا  :(أف النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم كاف إذا صلَّى فَػرََّج بين يديو) قولو:

               ً فعندما نسمي مثبل                                     ُ                                        قاعدة وستتكرر معنا بعد قليل: أف ما ن سب الفعل ٞتزء منو فإف ىذا اٞتزء ركن فيو، 
السجود صبلة ىنا يقصد صلى أي سجد، فإذا ٝتي السجود صبلة فمعٌت ذلك أف السجود ركن، فلذلك 
                                       ً                                           بالعكس يسمى السجود صبلة وتسمى الصبلة سجود ا، فالصبلة تسمى سجود وتسمى ركوع وتسمى قياـ، 

[، ٖٕٛالبقرة: { ] ِ  ِ   َ  ِِ  َ ل ل و  ق ان ت ُت  َ ُ  ُ    و ق وم وا }والسجود يسمى صبلة، والركوع يسمى صبلة، والقياـ يسمى صبلة 
إذف فما ٝتي الشيء باٝتو فهو ركن منو، جزء من ا١تاىية، وىذا يدؿ على ركنية السجود، وسيأٌب االستدالؿ 

 بو على ركنية الفاٖتة بعد قليل عندما نصلها.
 قلنا: إذا صلى معناىا إذا سجد عليو الصبلة والسبلـ. :(كاف إذا صلَّى) قولو:
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: ا١تراد باليد من مبدئها إٔب مفصل. فمن -رٛتهم اهلل–يقوؿ الفقهاء  :(فَػرََّج بين يديو) قولو:
ً                               طرؼ اليد إٔب الرسغ يسمى يد ا، ومن طرؼ اليد إٔب ا١ترفق يسمى يد ا، ومن طرؼ اإلصبع إٔب آخر الكتف                                  ً                         

ً                            يسمى يد ا، كلها تسمى يد لكن األوسط وحده ال يسمى يد ا فبل بد أف يكوف معو الكف من                                         ً  مبتدئو.       
نستفيد من ىذه أف تفريج النيب صلى اهلل عليو وسلم ليس  :(حتى يبُدو بَػَياُض إبطَْيوِ ) قولو:

ألصابعو وإ٪تا تفر٬تو ليديو أي كاف يفرج ما بُت ذراعو وعضده وما بُت عضده وجنبو، ىذا الذي كاف النيب 
إنو كاف يضمها ُب السجود؛ ألف صلى اهلل عليو وسلم يفرجو، أما أصابع النيب صلى اهلل عليو وسلم ف

ً                                                                          األصابع ال تسمى يد ا وحدىا وإ٪تا يفرج ما بُت أفعالو، ىذا التفريج ثبت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم                 
سنيتو، وُب أحاديث كثَتة منها ىذا اٟتديث: حىت يبدو بياض إبطيو. كيف يبدو بياض إبط الشخص؟ إذا  

ً                       كاف الشخص البس ا إلزار مثل اإلحراـ، كاف ً        مصلي ا ويضع اإلزار على عاتقو ٍب يسجد وكاف مفرج ا يديو                                                     ً    
ً              ً                                                                        مبعد ا منكبيو ٣تافي ا يديو عن صدره فإنو سيظهر بياض اإلبطُت، لن يظهر اإلبط وإ٪تا البياض الذي دوف     
اإلبط، والنيب صلى اهلل عليو وسلم ثبت عنو ظهور اإلبط ُب مواضع: ىنا، وعندما دعا ُب االستسقاء، 

يو بالرمي ُب اٞتمرات، ىذا يدؿ على الشدة ُب الرمي فكاف يرمي عليو الصبلة والسبلـ يرفع وعندما رفع يد
 يده بالرمي.

باتفاؽ أىل العلم أف اجملافاة بُت اليدين سنة، ولكن اختلفوا ىل ىذه السنة خاصة بالرجاؿ أـ 
ً                                        النساء ي ستحب ٢تن اجملافاة أيض ا؟ مشهور ا١تذىب عن اٟتنابلة أف النساء ال ٬ت افُت ودليلهم ُب ذلك حديث        ُ                  

روي عند أيب داود وفيو مقاؿ: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم أمر ا١ترأة أف تضم بعضها على بعض فبل ٕتاُب 
تضم نفسها. وقالوا: إف ا١ترأة إذا ٓب ٕتاُب ضمت نفسها وضعت عضديها على صدرىا لكن ال تلصقهما ُب 

 األرض فإنو تكوف بذلك أكمل لسًتىا. 
وكانت  -رضي اهلل عنها–أف اجملافاة الرجاؿ والنساء سواء ولذلك ثبت أف أـ الدرداء  يح:والصح

ٕتاُب. إال أف يقاؿ: إف ا١ترأة إذا كانت ٔتحضر الرجاؿ فإف السنة ٢تا  -كذا ُب اٟتديث ُب البخاري–فقيهة 
كلف؛ ألف األصل أف أف تضم نفسها وإف ٓب يكن عندىا رجاؿ فالسنة ٢تا أف ٕتاُب واٟتقيقة أف ُب ىذا ت

ا١ترأة ال تصلي عند الرجاؿ األجانب وإف كانت البسة لسًتىا، ولذلك جاء اٟتديث عن النيب صلى اهلل عليو 
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وسلم ُب أف أفضل موضع تصلي فيو ا١ترأة ُب داخل بيتها، ُب داخل خدرىا. فكلما كانت ا١ترأة أسًت ُب 
 صبلهتا كلما كاف ٢تا أكمل.

هبذا األمر وىو: أف بعض النساء رٔتا تتساىل ُب أوقات الصلوات فتخرج إٔب وىنا وقفة يسَتة تتعلق 
                                                                        ً            أماكن رٔتا تصلي فيها فتكوف أماـ الرجاؿ، يعٍت تتساىل ُب الذىاب إٔب األسواؽ مثبل  ُب وقت حضور 
صبلة ا١تغرب، ووقت صبلة ا١تغرب رٔتا قصَت، فرٔتا صلت ُب الشارع أماـ الرجاؿ، وال شك أف ُب ىذا 

                                          ً                                         فالواجب على ا١ترأة إما أف تذىب ١تكاف أكمل سًت ا ٢تا ُب مصلى للنساء، أو أف تؤخر خروجها إٔب  خطأ،
بعد أف تصلي ا١تغرب لكي تصلي العشاء إذا رجعت لبيتها، و٨تن قلنا: إف وقت العشاء طويل إٔب آخر وقتو 

ً         أما ا١تغرؼ فإنو قصَت. وىذا ملحظ ٬تب أف ينتبو إليو الشخص دائم ا ُب قضية صبلتو: وقت ا٠تروج ووقت                                                          
الدخوؿ، ولذلك اٟتديث الذي جاء عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب السبعة الذين يظلهم اهلل ُب ظلو يـو 

                     ً                        ، تشمل الرجل وا١ترأة مع ا، وليس ا١تقصود با١تساجد (رجل قلبو معلق ُب ا١تساجد)ال ظل إال ظلو ومنهم: 
ا وإ٪تا بالسجود فمن كاف قلبو متعلق بأوقات الصلوات يرتب ا١تبنية فحسب؛ ألهنا ٖتتمل تأولُت وذكرناى

خروج وعودتو ْتيث ال يفوتو صبلة من الصلوات و٬تعل خروجو من بيتو عقب أدائو الصبلة ا١تفروضة عليو 
وغَت ذلك باٟتسابات فهذا الذي يصدؽ عليو أف قلبو معلق با١تساجد، وأما الذي ٬تعل الصبلة وقتما 

ى وعلى أي ىيئة كاف وُب أقرب مكاف يؤديو فهذا جعلها درجة ثانية وجعل حضرت ُب أي مكاف صل
 مواعيده ُب الدنيا أىم من صبلتو، نسأ اهلل عز وجل أف ٬تعلنا من أىل ا٢تدى والتقى.

 *** المتن ***
قاؿ: سأَلُت أنس بَن مالٍك رضي اهلل عنو: أكاَف  -سعيد بن يزيد-عن أبي مسَلمة  - ٓٓٔ

 .عليو وسلم ُيصلي في نَػْعَليو؟ قاؿ: نعم صلى اهلل النبيُّ 
 :*** الشرح ***
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ىذا حديث أنس ُب ىل النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يصلي ُب نعليو؟ قاؿ: نعم. ىذا من فعل 
النيب صلى اهلل عليو وسلم، و٨تن ذكرنا أف أفعاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم بعضها ال تكوف حجة إذا كانت 

     ً        فعاال  عادية.      ً            أفعاال  جبلية، أو أ
 األفعاؿ العادية ما ىي؟.س: 
                                           ً                                       اليت كاف العرب يفعلوهنا بعادهتم مثل: العرب قدٯت ا كاف يلبسوف اإلزار ويلبسوف الرداء، فهل  جػ:

                                        ً                                             ُ             نقوؿ: إف ُب زماننا ىذا السنة أف تلبس إزار ا أو رداء نقوؿ: ال، ىذه من األفعاؿ العادية اليت ف علت باعتبار 
–بس العرب سنة، أي لباس يلبسو العرب فهو سنة كما جاء عن عمر بن ا٠تطاب عادة العرب، ولكن ل

ً       قاؿ: ٘تعددوا واتزروا. فتمعددو أي البسوا لبس العرب، فما تعارؼ عليو العرب لباس ا فهو  -رضي اهلل عنو                                                                           
                                               ً                           سنة وال نقوؿ: إف اإلزار والرداء سنة. بل أكملو سًت ا بشرط أف لباس عرب فهو سنة.

 النعاؿ:الصالة في 
)خالفوا اليهود، صلوا ُب نعالكم فإهنم ال جاء حديث عند أىل السنن أصرح من ىذا أنو قاؿ: 

لع وأما يصلوف ُب نعا٢تم( ُ         ، وىذا اٟتديث دليل على أف الصبلة ُب النعاؿ سنة، وا١تراد بالنعل؟ النعل الذي ٮت                                                                         
لع كا٠تف فبل شك أف ا١ترء يصلي بو وإال فإف خلعو قد ي ُ                                                الذي ال ٮت  ؤدي إٔب أنو ما يكوف ىناؾ فائدة من        

 التوقيت.
ا١تسألة األخَتة فيما يتعلق بالصبلة ُب النعل: وىي أننا نقوؿ: إف الصبلة ُب النعل تكوف إذا كاف 
ً                                                                                       ا١ترء البس ا للنعل وال يتعٌت ا١ترء لبس النعل ألجل أف يصلي. انظر سًت العورة أنت مأمور بسًت العورة فالبس         

د    َ ي ا}   ً     ً ثوب ا ٚتيبل   ِ  ٍ ب ٍت  آد ـ  خ ذ وا ز ين ت ك م  ع ن د  ك ل  م س ج   ْ  َ ِّ  ُ   َ  ِْ   ْ  ُ  ََ  ِ     ُ  ُ   َ  َ [، تأخذ أزين اللباس تصلي بو، إذف ٖٔاألعراؼ: { ]َ  ِ  
ً                                 قلنا: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم أمر بالصبلة ُب النعاؿ ١تن كاف البس ا ٢تا وال يتعمد ا١ترء لبسها، وبذلك                                                              

الزينة ُب الصبلة. فيو نظر، ال ليست من أخذ  يتبُت لنا أف من قاؿ من أىل العلم: إف لبس النعل من أخذ
ً                        الزينة ُب الصبلة؛ ألف أخذ الزينة مقصود بذاتو ولكن ىنا ال ٗتلع النعل إف كنت البس ا لو، وىذه القاعدة اليت                                                                          
ً             ذكرناىا تفيدنا ُب فائدة مهمة: وىو أننا عندما ندخل مسجد ا ويكوف ذلك ا١تسجد مفروش ا فهل السنة                         ً                                                     

 نعلو فيو أـ ال؟ نقوؿ: ال، لسببُت:للمرء أف يصلي ُب 
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ً          ُ        السبب األوؿ: ىذه القاعدة فإف العادة جارية أف ىذا ا١تسجد الذي يكوف مفروش ا أنو ال ي لبس فيو                                                                      
النعل، فمن دخلو ولو ٓب يرد الصبلة فإنو يدخل ببل نعل، فبل نقوؿ لو: البس نعلك ألجل أف تصلي فيو. 

 ا قبل قليل فيكوف قد قصد لبس النعل للصبلة.وىنا يكوف قد خالف القاعدة اليت ذكرناى
السبب الثا٘ب: أف ُب الصبلة ُب النعاؿ ُب ىذه األراضي اليت تكوف مفروشة فيو إفساد ٢تا وأذية 
للمسلمُت فإف ىذه الفرش يكوف ٭تمل من الوسخ أكثر ٦تا ٭تملو غَته، والنيب صلى اهلل عليو وسلم بُت ١تا 

، يدؿ على أف القليل ٭تمل ا٠تبث فالنجاسة ء إٔب بلغ القلتُت ٓب ٭تمل ا٠تبث()إف ا١تاقاؿ ُب حديث القلتُت 
 القليلة تؤثر فيو ٓتبلؼ الكثَت فكذلك ىذه الفرشات فإف ظهور الوسخ فيها واضح وبُت.

إذف ىذه ىي ا١تسألة األؤب ُب يتعلق هبذا اٟتديث وىو الصبلة ُب النعل نقوؿ: ىو سنة ١تن كاف 
ً            البس ا لو، ال أف   يلبس النعل ليصلي فيو.  

ا١تسألة الثانية: ىذا اٟتديث فيو فائدة ثانية وىي أف األصل الطهارة، فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم  
أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يفتش قبل أف ينظر،  -رضي اهلل عنو–كاف يصلي ُب نعلو وٓب يذكر أنس 

ً                         ولذلك السنة دائم ا أف نقوؿ: أف األصل ُب األش ياء الطهارة. ٓب يثبت أنو نظر فيو ولذلك مرة عليو الصبلة                
والسبلـ كاف يصلي ُب نعلو فخلع نعلو ُب أثناء صبلتو فخلع الصحابة نعا٢تم كاف كلهم يصلوف ُب نعا٢تم 

فأخرب٘ب  -أي ُب الصبلة–)إف جربائيل أتا٘ب آنًفا                   ُ                             يظنوف أف السنة قد ن سخت فلما انفتل من صبلتو قاؿ: 
، فدؿ ذلك على أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب يكن ُب اٟتقيقة فخلعتها( -أي ٧تاسة–أذى  أف ُب نعلي

رضواف –ينظر إٔب نعلو ٦تا يدؿ على أف األصل براءة الذمة ُب كل شيء ومنها الطهارة، وقد عرؼ الصحابة 
ُ                                  ذلك فجاء أف عمر مشى مع رجل فس كب عليو ا١تاء فأصاب ثياهبم من بيت ف -اهلل عليهم صاحب عمر                             

؟ -فلرٔتا تبوؿ ُب إناء ٍب سكبو-قاؿ لصاحب البيت: يا صاحب البيت أخربنا عن ىذا ا١تاء أ٧تس ىو أـ ال 
                                                                  ً                   فقاؿ عمر لصاحب البيت: يا صاحب الدار ال ٗتربنا. األصل الطهارة لست مأمور ا بالتفتيش ما ٓب تر 

                  ً            نوع استطبلؽ بوؿ مثبل  أو ٨تو ذلك، بعينك، ولذلك أكرر كلمة قبل قلتها: إف بعض الناس قد يكوف عنده 
      ً            ً                                                                   أنت شرع ا لست مأمور ا بالتفتيش، جاء ُب مسائل صاّب عن اإلماـ أٛتد: أنو سئل عن الرجل ٮترج منو 
                                      ً                    ً                                  البوؿ؟ يقوؿ صاّب: ٬تعل على ٥ترج البوؿ شيئ ا؟ قاؿ: ال، ال ٬تعل شيئ ا وال يؤمر بالتفتيش إال أف يغلب على 
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          ً                                                 إف وضع شيئ ا كقطن أو منديل؟ قاؿ: شدد على نفسو فشدد اهلل عليو. ظنو أنو خرج منو شيء. فقاؿ: ف
             ً                                                                         أنت لست مأمور ا هبذا كلو، اهلل عز وجل ىو الذي شرع لنا ىذه األمور وىو الذي عفى عنها وكثَت من 
النجاسات معفو عنها، أٓب نقل ُب االستجمار أنو إزالة حكم ا٠تارج من السبيلُت. أين النجاسة؟ باقية وقد 

عنها، أٓب نقل: إف ا١تاء إذا ٓب يظهر فيو آثار النجاسة الثبلثة فهو طاىر. أين النجاسة مع بقاء يعٍت رٔتا عفي 
ُ                                                   جزؤىا وإف كاف قد استحاؿ ُب أجزاء الباقي؟ ع في عنها، فكثَت من األشياء عفى الشارع عنها إال بضوابط                                          

 ٤تددة.
 *** المتن ***

كاف  عنو؛ أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن أبي قَتادة األنصارّي رضي اهلل - ٔٓٔ
ُيصلي وىو حامٌل أَُماَمة بنت زينب بنِت رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، وألبي العاص بن الرَّبيع بن 

ـَ حمَلها  .عبد شمٍس، فإذا سجَد وضَعها، وإذا قا
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
كاف ُيصلي وىو حامٌل أَُماَمة بنت زينب بنِت رسوِؿ أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  ) قولو:

       ً                                     ذكر أوال  أهنا بنت زينب لبياف قرهبا من النيب صلى  -رضي اهلل عنو–أبو قتادة  :(اهلل صلى اهلل عليو وسلم
 اهلل عليو وسلم وأهنا بنت بنتو.

لى اهلل عليو وبعدما ذكر أهنا بنت بنت النيب ص :(وألبي العاص بن الرَّبيع بن عبد شمسٍ ) قولو:
ب ائ ه م  ى و  }وسلم أتبعها بذكر أبيها ليس من باب التعريف، ال، ولكن ألف اهلل عز وجل قاؿ:  َ  اد ع وى م  آل   ُ   ْ  ِ  ِ َ ِ   ْ  ُ  ُ  ْ  

و ان ك م  ُب  الد ين  و م و ال يك م   ُ  ْ أ ق س ط  ع ن د  الل و  ف إ ف  ٓب   تػ ع ل م وا آب اء ى م  ف إ خ   ِ  َ  َ َ   ِ  ِّ    ِ   ْ  ُ  ُ َ  ْ  َِ   ْ  ُ  َ  َ      ُ  َ ْ  َ  َْ   ْ  َِ   ِ      َ  ِْ   ُ  َ [، فإف السنة أو األمر ٘األحزاب: { ] َْ 
أراد أف يبُت أف  -رضي اهلل عنو–                 ُ                                          عريف إذا أريد أف ي دعى فبلف يقاؿ: فبلف بن فبلف. فلعل أبا قتادة بالت

                        ُ                                     ُ        أباىا فبلف حىت يوافق أف ت نسب البنت ألبيها وينسب الولد ألبيو وال ي نسب ألمو.
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ـَ حمَلها) قولو: ىذا اٟتديث أصل لعدد من األحكاـ، ومن أىم  :(فإذا سجَد وضَعها، وإذا قا
ألحكاـ اليت استنبطت من ىذا اٟتديث؟ قضية اٟتركة ُب الصبلة، فإف اٟتركة ُب الصبلة بعض الفقهاء ا

يقوؿ: تبطل الصبلة إذا كانت ثبلث حركات متواليات، قالوا: ألف اٟتركة والثنتاف ال تسمى حركات فإف أقل 
ا نتأمل قصة النيب صلى اهلل اٞتمع ثبلث. فإذا كانت ثبلث حركات متواليات فإف الصبلة تبطل، ولكن عندم

                                 ً                      وكيف ٛتلها فإنو ُب اٟتقيقة من ٛتل طفبل  فإف اٟتركة ستكوف كثَتة  -رضي اهلل عنها–عليو وسلم مع أمامة 
معو ولذلك نقوؿ: إف القاعدة أف اٟتركة الكثَتة مبطلة للصبلة ولكن ليس ثبلث حركات متواليات وإ٪تا 

رج عن ىيئة الصبل ُ                اٟتركة الكثَتة اليت ٗت  نظر إٔب ا١تصلي وىو يتحرؾ هبذه اٟتركة قاؿ: ىذا  امرأة ْتيث لو أف                  
ال يصلي. إذف الضابط أنو ليس بالعدد لعدـ ورود النص عليو بل النص على خبلفو، وإ٪تا اٟتركة الكثَتة اليت 

رج عن ىيئة الصبلة.  ُ                  ٗت 
–ع فإف أمامة ا١تسألة الثانية: نستدؿ من ىذا اٟتديث على أف ترؾ بعض السنن ١تصلحة مشرو 

، والنيب  -رضي اهلل عنها                                                                   ً        عندما ٛتلها النيب صلى اهلل عليو وسلم فإنو قد ترؾ وضع يديو على صدره مثبل 
صلى اهلل عليو وسلم ترؾ بعض ا٢تيئات؛ ألجل ٛتل أمامة ٦تا يدؿ على أف ترؾ بعض ا٢تيئات غَت األركاف 

 لركوع فإف تركو مبطل للصبلة.                                        ً            والواجبات مشروع للمصلحة، وأما ما كاف ركن ا كالسجود وا
ا١تسألة الثالثة: استدؿ بعض أىل العلم من ىذا اٟتديث على الفرؽ بُت الفريضة والنافلة فقاؿ: إف 
         ُ                                                                                   النافلة ي تساىل فيها ما ٓب يتساىل ُب الفريضة. ولذا ذكر بعضهم قاعدة مفادىا: أف ما ثبت ُب الفريضة 

ـ أف يثبت ُب الفريضة، فعندىم أف النافلة ٬توز اٟتركة فيها كحمل يثبت ُب النافلة وما ثبت ُب النافلة ال يلز 
ُ                                                                         الطفل و٬توز الش رب فيها ١تا جاء عن عبد اهلل بن الزبَت أنو كاف يصلي بالناس ُب مكة فيشرب، و٬توز               

: إذا مرت بو آية فيها اٞتنة سأؿ اهلل عز وجل، وإذا -رضي اهلل عنو–التسبيح فيها ١تا جاء ُب حديث حذيفة 
ً         ُ        رت بو آية عذاب استعاذ منها. يكوف ىذا ُب النافلة، فكل ما ورد ُب النافلة يكوف خاص ا هبا وال ي قاس إٔب م                                                                             

 غَتىا. 
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أف األصل أف ما ثبت ُب الفريضة يثبت ُب النافلة، وما ثبت ُب النافلة يثبت ُب الفريضة  والصحيح:
منا، مع أننا قلنا: إف من أىل العلم من إال أف يدؿ الدليل على عدمو، مثل الصبلة على الراحلة وتقدـ 

 .-رضي اهلل عنهما–يتوسع ُب ذلك، لكن قلنا: إنو غَت صحيح؛ ٟتديث ابن عمر 
ً                                                           ا١تسألة الرابعة: ُب ىذا اٟتديث أيض ا مسألة وىو رأفة النيب صلى اهلل عليو وسلم بأبنائو وبناتو فإف                                

                                           ً  ب ا١تؤمن، ولذلك كاف أنبياء اهلل عز وجل كلهم أب ا الرأفة بالنبات با٠تصوص رٛتة يوقعها اهلل عز وجل ُب قل
                                       ً                                                        ألبناء وبنات، جلهم أبناء وبنات، فإف شعيب ا كاف أبا بنات، و٤تمد صلى اهلل عليو وسلم كاف أبا بنات، وقد 
جاء األحاديث كثَتة متضافرة ُب فضل من كاف لو بنات فأحسن إليهن، اإلحساف ليس بالنفقة فكل الناس 

إ٪تا اإلحساف باللطف معهن وإكرامهن وتوجيههن، ولذلك بعض أىل العلم: إف ا١ترء إذا ينفق ىذا واجب و 
ُ                                                                            ُ              ر زؽ بنات فهذا من عبلمة خَتيتو. أليس األنبياء أباء بنات فمن باب قياس الشبو، إف ق بل ىنا مع أنو 

د جاء عن ضعيف كما يقوؿ ُب غَت الشرعيات يقوؿ الغزإب ُب ا١تستصفى: فمن باب قياس الشبو كذلك. وق
ُ                               بعض السلف أنو قاؿ: إف من ٯت ن ا١ترأة أف تبدأ ببنت والبنت إذا خ صت برجل من الصاٟتُت فإنو يوجهها                                   ُ                          

ً                                                         توجيه ا صحيح ا ويعلمها التعليم الشرعي ا١تقبوؿ فكاف ىذا من خَتية اهلل لو.        ً      
فتو بأبنائو وىذه فا١تقصود: أف رأفة النيب صلى اهلل عليو وسلم ببناتو وبنات بناتو أكثر بكثَت من رأ

، فالرٛتة )ما أفعل بك إف نزع اهلل الرٛتة من قلبك(عبلمة خَتية ُب ا١ترء، النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
للبنات أكثر من األوالد وقد جاء ُب بعض اآلثار: أف البنات رٛتة يوقعها اهلل ُب القلب وىن سبب رٛتة اهلل 

 نسيت اآلف عمن جاء أف البنات رٛتة.بالعبد. أظنو جاء من حديث معاوية أو 
 *** المتن ***

اعتِدُلوا في )عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو؛ عن النبيّْ صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  - ٕٓٔ
 .(السُّجوِد، وال يَػْبُسط أحدُكم ِذراعيو انبساَط الكلبِ 

 :*** الشرح ***
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باالعتداؿ بالسجود اتباع السنة فيو، ذكرنا  ىذا اٟتديث الفقو الذي فيو تكلمنا عنو، فقلنا: إف ا١تراد
االعتداؿ ُب السجود من حيث الوجو كيف يكوف؟ ما الواجب فيو؟ وما السنة؟ من حيث عدـ التغطية 
وغَته، وذكرنا الواجب والسنة ُب اليدين والكفُت، وذكرنا الواجب والسنة ُب الذراعُت والعضدين، وذكرنا 

دمُت، فالسنة ىو االعتداؿ وكمالو، وفعلها ىو كماؿ االعتداؿ ُب السجود الواجب والسنة ُب الركبتُت والق
 الذي أمر بو النيب صلى اهلل عليو وسلم.

 مفردات الحديث:
ىذه نفس افًتاش السبع بأف ٬تعل ذراعيو  :وال يَػْبُسط أحدُكم ِذراعيو انبساَط الكلِب() قولو:

 على األرض وسبق اٟتديث عنها.
 *** المتن ***

 .وجوب الطمأنينة في الركوع والسجودباب 
)َأفَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم َدَخَل اْلَمْسِجَد، : -رضي اهلل عنو-عن أبي ُىريرة  - ٖٓٔ

. َصلّْ َفَدَخَل رَُجٌل َفَصلَّى، ثُمَّ َجاَء َفَسلََّم َعَلى النَِّبيّْ صلى اهلل عليو وسلم فَػَقاَؿ: اْرِجْع َفَصلّْ، فَِإنَّك َلْم تُ 
َلْم فَػَرَجَع َفَصلَّى َكَما َصلَّى، ثُمَّ َجاَء َفَسلََّم َعَلى النَِّبيّْ صلى اهلل عليو وسلم فَػَقاَؿ: اْرِجْع َفَصلّْ، فَِإنَّك 

َرُه، فَػَعلّْْمِني، فَػَقاَؿ: إَذا ُقْمَت إَلى  -ا َثالثً  -ُتَصلّْ  الصَّالِة فَػَقاَؿ: َواَلَِّذي بَػَعَثَك بِاْلَحقّْ ال ُأْحِسُن َغيػْ
َرْأ َما تَػَيسََّر م ا، ثُمَّ ا، ثُمَّ اْرَفْع َحتَّى تَػْعَتِدَؿ قَاِئمً اْلُقْرآِف، ثُمَّ ارَْكْع َحتَّى َتْطَمِئنَّ رَاِكعً  عكَفَكبػّْْر، ثُمَّ اقػْ
َعْل َذِلَك فِ ا، ثُمَّ اْرَفْع َحتَّى َتْطَمِئنَّ َجاِلسً ُاْسُجْد َحتَّى َتْطَمِئنَّ َساِجدً   .ي َصالِتَك ُكلَّْها(ا. َوافػْ

 :*** الشرح ***
أف  -رٛتو اهلل–ْتديث ا١تسيء صبلتو، وقد بُت الفقهاء  -رٛتهم اهلل–ىذا اٟتديث يسميو الفقهاء 

ىذا اٟتديث ىو األصل ُب بياف أركاف الصبلة، فيقولوف: إف كل ما أمر بو النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب ىذا 
                                                                             ً         ً       اٟتديث فهو ركن من أركاف الصبلة وما ٓب يأمر بو النيب صلى اهلل عليو وسلم فيو فليس ركن ا وال واجب ا فيو. 

ف روايات ىذا اٟتديث ٗتتلف ففي بعضها أمر ٓب يأمر بو ُب واٟتقيقة أف كبلمهم ىذا ليس على إطبلقو؛ أل
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                                                            ً                                الروايات األخرى، وقد ذكر اٟتافظ ابن حجر ُب فتح الباري أف لو جزء ا ُب تتبع طرؽ ىذا اٟتديث وما الذي 
أمر بو النيب صلى اهلل عليو وسلم وما ٓب يأمر بو، ولكن نقوؿ: إف ىذا اٟتديث يدؿ على الواجبات العامة، 

 ب غَتىا كالفاٖتة وغَت٫تا ٦تا سيأٌب ُب األبواب القادمة.وقد ٬ت
 مفردات الحديث:

َأفَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم َدَخَل اْلَمْسِجَد، َفَدَخَل رَُجٌل َفَصلَّى، ثُمَّ َجاَء َفَسلََّم َعَلى ) قولو:
ىذه اٞتملة األؤب تدلنا على أف السنة  :(ُتَصلّْ  النَِّبيّْ صلى اهلل عليو وسلم فَػَقاَؿ: اْرِجْع َفَصلّْ، فَِإنَّك َلمْ 

)إذا دخل                                     ً                                            إذا دخل ا١ترء ا١تسجد أف يصلي ركعتُت مطلق ا، والنيب صلى اهلل عليو وسلم كما ثبت عنو قاؿ: 
                              ً                                 ، وقد استقر ُب أذىاف الصحابة ٚتيع ا أف ا١ترء إذا دخل ا١تسجد أف يصلي أحدكم ا١تسجد فليصل ركعتُت(

ا واحد ا وىو ا١تسجد اٟتراـ فإنو إذا دخلو وأراد الطواؼ فالسنة أف يبدأ بالطواؼ،  ركعتُت ٖتية لو إال ً                                                                      مسجد        ً    
              ً                                                                       وإف ٓب يرد طواف ا فالسنة لو أف يصلي ركعتُت، فيكوف حكمو كحكم غَته؛ ألف الطواؼ صبلة أي ُب حكم 

 الصبلة إف صح اٟتديث الذي رواه أٛتد.
قد  :(صلى اهلل عليو وسلم فَػَقاَؿ: اْرِجْع َفَصلّْ، فَِإنَّك َلْم ُتَصلّْ  ثُمَّ َجاَء َفَسلََّم َعَلى النَِّبيّْ ) قولو:

 ُ                                                                                         ي توىم من ىذه اٞتملة أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب يرد عليو السبلـ وىذا ليس كذلك فإنو جاء ُب بعض 
مر واضح ُب الذىن الروايات أف النيب صلى اهلل عليو وسلم رد عليو ومن أ٫تلها من الرواة إ٪تا قصد أف ىذا األ

إذ رد السبلـ واجب، وقد نقل ابن حـز وعصريو ابن عبد الرب اإلٚتاع على أف رد السبلـ واجب، واجب  
 كفائي إذا كاف الناس ٚتاعة، وواجب عيٍت إذا كاف ا١تسلم عليو شخص واحد.

تصل أي إف صبلتك أي أعد صبلتك، فإنك ٓب  :(فَػَقاَؿ: اْرِجْع َفَصلّْ، فَِإنَّك َلْم ُتَصلّْ ) قولو:
                                             ً                                                غَت صحيحة، فالنفي ىنا للحقيقة الشرعية وليس نفي ا للحقيقة الوجودية أنو ٓب يصل بل صلى ىو قاـ وجلس 

، ىذه من باب اإلعادة وىذه يستدؿ هبا أف األصل ُب )ارجع فصل(ولكنو ٓب يصل الصبلة الشرعية، وقولو: 
فت وقت السنة، ىذه سنة ٖتية ا١تسجد، فقالوا: إف                 ُ                               السنن الرواتب ال ت عاد إذا فات وقتها ولكن ىنا ٓب ي

وقت السنة يفوت إذا جلس. وىذا الضابط ذكره النووي فقاؿ: إذا جلس و٘تكن من اٞتلوس فقد فات 
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فبل يقـو فيعيدىا. ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ ١تن جلس ُب  -سنة ٖتية ا١تسجد–موضع السنة 
اف ٮتطب النيب صلى اهلل عليو وسلم، فإذا ٘تكن من جلوسو فأراد ، ١تا ك)قم فصل ركعتُت(حديث جابر: 

بعد ٜتس دقائق أف يصلي ٖتية ا١تسجد نقوؿ: ال، ىذه سنة فات ٤تلها. فهنا النيب صلى اهلل عليو وسلم 
 ، قبل أف ٬تلس، فدؿ على أنو ٓب يفت ٤تل السنة وىي سنة ٖتية ا١تسجد.)ارجع فصل(قاؿ: 

 أي كصبلتو األؤب. :(َكَما َصلَّى  فَػَرَجَع َفَصلَّى) قولو:
 –ثُمَّ َجاَء َفَسلََّم َعَلى النَِّبيّْ صلى اهلل عليو وسلم فَػَقاَؿ: اْرِجْع َفَصلّْ، فَِإنَّك َلْم ُتَصلّْ ) قولو:

أي ثبلث مرات، والنيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا قاؿ لو ىذا األمر لكي يؤكد على نفسو على ىذا  :(َثالثًا
ىذا من وسائل التعليم الشيء العظيم: أف الشخص يكوف تعليمو من باب اإلعادة والًتتيب   األمر وُب

 كنظرية اليت يسموهنا ا٠تطأ والصواب ٕتعل التمكن من العلم أقوى من ٣ترد التعليم باللفظ فقط.
َرُه، فَػَعلّْْمِني) قولو: العلم يقولوف: إف الرسوؿ  أىل :(فَػَقاَؿ: َواَلَِّذي بَػَعَثَك بِاْلَحقّْ ال ُأْحِسُن َغيػْ

صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا أمره بإعادة ىذه الصلوات ألف ىذا ىو وقتها وٓب يأمره صلى اهلل عليو وسلم أف يعيد 
                                                                       ً                   الصلوات السابقة اليت صبلىا رٔتا أشهر أو سنُت. ١تاذا؟ ألف كل فعل أداه ا١ترء ظان ا أنو صحيح فبل يؤمر 

تًتؾ الصبلة نصف الشهر أو أكثر تًتؾ الصبلة ُب  -رضي اهلل عنها–بإعادتو ىذه قاعدة، أليست ٛتنة 
                                                                   ً                     شهرىا كلو؟! ٓب يقل ٢تا النيب صلى اهلل عليو وسلم أعيدي صبلتك؛ ألهنا تركتو ظن ا أنو صحيح، النيب صلى 
اهلل عليو وسلم ٓب يأمر ا١تسيء صبلتو أف يعيد صبلتو السابقة لكن ١تا تعلم وعرؼ اٟتكم كل صبلة يصليها 

                              ً            ٬تب عليو أف يعيدىا إذا ترؾ ركن ا من أركاهنا.
ىذه تدؿ على  :(فَػَقاَؿ: إَذا ُقْمَت إَلى الصَّالِة َفَكبػّْْر، ثُمَّ اقْػَرْأ َما تَػَيسََّر معك اْلُقْرآفِ ) قولو:

وجوب الفاٖتة؛ ألنو ٤تموؿ على الفاٖتة كما جاء ُب بعض الروايات، ومن أىل العلم من قاؿ: إهنا دليل على 
                                                              ً                           وب قراءة القرآف. ومنهم من ذكر أهنا سنة فيكوف ىذا اٟتديث ليس حاصر ا للواجبات بل ذكر الواجبات وج

 معها السنن، ولذلك قلنا ُب البداية: إف ىذا ليس على إطبلقو وىذا ىو الشاىد.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٖٓٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ثُمَّ ُاْسُجْد َحتَّى َتْطَمِئنَّ َساِجًدا،  ثُمَّ ارَْكْع َحتَّى َتْطَمِئنَّ رَاِكًعا، ثُمَّ اْرَفْع َحتَّى تَػْعَتِدَؿ قَاِئًما،) قولو:
ذكر النيب صلى اهلل عليو وسلم األركاف العامة ُب الصبلة وىي القياـ والركوع  :(ثُمَّ اْرَفْع َحتَّى َتْطَمِئنَّ َجاِلًسا

 واالعتداؿ من الركوع والسجود ولكنو ألـز باالطمئناف فيها وىذا من أقوى األدلة على أف االطمئناف ُب
الصبلة واجب بل ركن من أركاهنا، ومن ٓب يأت باالطمئناف ُب الصبلة فإنو صبلتو تكوف باطلة، وقد ذكرنا 
قبل قليل أف االطمئناف يكوف على رأيُت: قيل: االطمئناف بالسكوف بأف يعود كل عضو ١تكانو كما قاؿ 

كر الواجب، ولذلك ما من ركن مالك بن اٟتويرث عن النيب صلى اهلل عليو وسلم، وإما أف يكوف بأداء الذ 
من أركاف الصلوات إال وفيو ذكر واجب، الركوع فيو التسبيح، والسجود فيو التسبيح، واٞتلسة بُت السجدتُت 
                                                                                ً        ً          فيها االستغفار رب اغفر ٕب، واالعتداؿ من الركوع فيو ربنا ولك اٟتمد إذا كاف ا١ترء منفرد ا أو إمام ا، فلذلك 

                                               ً  ألركاف إال وفيو ذكر واجب وىو أقل ما يسمى اطمئنان ا.يدؿ على أنو ما من ركن من ا
َعْل َذِلَك ِفي َصالِتَك ُكلَّْها() قولو:                    ً   أي ُب ٚتيع األركاف ٚتيع ا. :َوافػْ

  



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٔٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 ٖٔالشريط: 
 *** المتن ***

 باُب القراءِة في الصَّالِة: 
 : *** الشرح ***

 مفردات الحديث:
  *** المتن ***

َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم قَاَؿ:  -رضي اهلل عنو-َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت  - ٗٓٔ
 .)ال َصالَة ِلَمْن َلْم يَػْقَرْأ ِبَفاِتَحِة اْلِكَتاِب(

 : *** الشرح ***
 ىذا اٟتديث من األحاديث ا١تهمة ُب ىذا الباب اليت يستدؿ هبا أىل العلم على وجوب القراءة ُب

 الصبلة.
 مفردات الحديث:

أي كل صبلة ال تصح؛ ألف النفي إذا ٓب يتجو للحقيقة فإنو يتجو للصحة  :(ال َصالةَ ) قولو:
مباشرة أي ال صبلة صحيحة، وىل يصح توجيهو لنفي الكماؿ؟ ىذه مسألة فيها كبلـ سيأٌب عند حديث 

                          ً      وسواء كاف اإلماـ القارئ إمام ا أـ ، فيشمل كل صبلة سواء كانت فريضة أـ نافلة، -إف شاء اهلل–آخر 
    ً                                                                                     مأموم ا، وسواء كانت صبلة جنازة أـ غَتىا، وسواء كانت صبلة جنازة أـ غَتىا وسيأٌب اٟتديث ُب ىذا بعد 

 قليل.
سبق معنا أف القراءة ال تكوف قراءة إال ْترؼ  )ٓب يقرأ(وقولو:  :(َلْم يَػْقَرْأ ِبَفاِتَحِة اْلِكَتابِ ) قولو:

 قد اإلٚتاع على ىذا، حكى اإلٚتاع أبو ا٠تطاب والنووي والشيخ تقي الدين وغَتىم.وصوت، وقد انع
أي سورة الفاٖتة وا١تراد بسورة الفاٖتة ىي أوؿ سورة ُب كتاب اهلل عز  :(ِبَفاِتَحِة اْلِكَتابِ ) قولو:

د  ل ل و  ر ب  ال ع ال م ُت  }وجل  ِ  َ اٟت  م   َ  َ  ْ  ِّ  َ   ِ  ِ   ُ  ْ منعقد على أهنا سبع آيات وأف [، وقد سبق معنا أف اإلٚتاع ٕالفاٖتة: { ]  َْ



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٖٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

الصحيح من قوٕب أىل العلم أهنا تبدأ باٟتمدلة ال بالبسملة، فإف البسملة ليست آية من الفاٖتة، فقولو صلى 
د  ل ل و  }أي يقرأ بسورة الفاٖتة كاملة من ابتداء قولو جل وعبل:  )ٓب يقرأ بفاٖتة الكتاب(اهلل عليو وسلم:  ُ   ِ  ِ  اٟت  م   ْ َْ  

ِ  َ ر ب  ال ع ال م ُت    َ  َ َ  َ       ِّ َ غ َت   ال م غ ض وب  ع ل ي ه م  و ال  الض ال ُت  }إٔب قولو جل وعبل:  {َ  ِّ  ْ    ْ  ِ  َْ َ   ِ   ُ  ْ  َ [، كاملة، وبناء على ٚالفاٖتة: { ]َ  ِْ  ْ 
                                    ً                                                    ذلك فإف أه العلم يقولوف: لو أسقط حرف ا أو أسقط تشديدة من ىذه السورة فإف قراءتو غَت صحيحة؛ 

رؼ وليس فيها إسقاط لشدة، فلو قاؿ إلٚتاع القراء وا١تتلقُت على عدد اٟتروؼ فيها فليس فيها إسقاط ٟت
: اٟتمد هلل رب العا١تُت. فأتى بباء واحدة ألف الشدة حرفاف متوالياف أحد٫تا ساكن واآلخر          ً                                                                             امرؤ مثبل 
                                                                  ً         ً      ً              متحرؾ، لقلنا: إف صبلتو باطلو؛ ألنو ٓب يقرأ الفاٖتة كاملة أسقط منها حرف ا إما حرف ا أصلي ا أو شدة، ىذا 

 األمر األوؿ.
د  ل ل و  }: لو أسقط القارئ حركة أو تعمد إسقاط حركة، تغيَتىا فبدؿ أف يقوؿ: األمر الثا٘ب ُ   ِ  ِ  اٟت  م   ْ َْ  

َ  ر ب  ال ع ال م ُت }  ِ  َ  َ َ                                                                        . قاؿ: اٟتمد  هلل رب العا١تُت. فهل تبطل قراءتو أـ ال؟ الفقهاء يقولوف: إف من ٟتن ُب القراءة َ  ِّ  ْ            
                               ً       ذلك ُب كتاب اهلل ُب ىذه السورة: بدال  من أف                   ً                            ً        فإنو ٟتنو يسمى جلي ا إذا أحاؿ ا١تعٌت، تغَت ا١تعٌت ٘تام ا، مثاؿ

، نقوؿ: بطلت صبلتك؛ ألنو تغَت ا١تعٌت، وأما إف ٓب يتغَت ا١تعٌت فإننا نقوؿ:  . كسر الكاؼ إياؾ  ِ                                                                  يقوؿ: إياؾ                  َ          
سن القراءة. ُ            إف الصبلة صحيحة والواجب على ا١تصلي القارئ أف ٭ت                                              

                        ً                                                          وىنا ٩ترج عن موضوعنا قليبل  ُب مسألة مهمة وىو: قضية التجويد، ىل التجويد حتم الـز ومن ٓب 
٬تود القرآف فهو آٍب كما قاؿ ابن اٞتزري؟ اٟتقيقة أف النيب صلى اهلل عليو وسلم أمر بو فقد ثبت عنو صلى 

عرب أي التجويد فإنو العرب يدغموف ، وا١تراد بلحوف ال)اقرؤوا القرآف بلحوف العرب(اهلل عليو وسلم أنو قاؿ: 
والعرب ٯتدوف، والعرب يقفوف عند مواقف ٤تددة، فهذه ىي ٟتوف العرب اليت جاء هبا اٟتديث، وما زاد عن 
                                                                                      ً  ذلك فليس من ٟتوف العرب، وسيأٌب عندما نتكلم عن قضية أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف أحسن صوت ا 

 ُب ٤تلها.
 فقو الحديث:

ٔب: أننا نعرؼ أف سور القرآف على نوعُت: فمن السور ما ٝتاه النيب صلى اهلل عليو وسلم  ا١تسألة األو 
كالفاٖتة وغَتىا، ومن السور ما ٓب يسمو وإ٪تا كانت تسميتو باجتهاد من الصحابة فمن بعدىم، فالفاٖتة 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٖٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

جتهد الناس مثل والبقرة وآؿ عمراف والنساء ٝتاىا النيب صلى اهلل عليو وسلم بذلك، وىناؾ سور أخرى ا
 اإلسراء اجتهد الناس بتسميتها بذلك من الصحابة والتابعُت.

ا١تسألة الثانية: أف الفقهاء استدلوا هبذا اٟتديث على أف قراءة الفاٖتة ركن أو واجب؛ ألف النيب 
صلى اهلل عليو وسلم نفى صحة صبلة من ٓب يقرأ الفاٖتة، فدؿ على أهنا ركن أو واجب، ومشهور ا١تذىب 

                                                    ً                                    ً   هنا ركن، وقاؿ عدد من أىل العلم: بل ىو واجبة وليست ركن ا. والدليل على وجوهبا: أهنا تسقط أحيان ا، أ
والقاعدة: أف الركن ال يسقط ْتاؿ، اٟتج ركنو عرفو فمن ٓب يقف بعرفو فإنو قد فاتو اٟتج فبل يصح حجو 

١تسبوؽ الذي يدخل مع اإلماـ، ويتحلل بعمرة، وىكذا فاألركاف ال تسقط ْتاؿ بينما الفاٖتة سقطت عن ا
وسنتكلم اآلف عن ا١تأمـو أهنا تسقط عنو ُب قوؿ ٚتاىَت أىل العلم فدلنا ذلك على أهنا واجبة وليست 
ً                                       ً               بركن، وينبٍت على ذلك أف من تركها متعمد ا ٦تن ٕتب عليو بطلت صبلتو، ومن تركها ناسي ا ٢تا فنقوؿ: إف                                      

ىو األقرب من قوٕب أىل العلم وىو الذي اختاره شيخنا  صبلتو صحيحة ولكن ٬تربىا بسجود سهو وىذا
                             ً     ً              فإنو يرى أهنا واجبة وليست ركن ا خبلف ا ١تشهور ا١تذىب. -رٛتو اهلل–الشيخ عبد العزيز 

: ىي )ال صبلة ١تن ٓب يقرأ بفاٖتة الكتاب(ا١تسألة الثالثة: أف قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم:       ً     ، أوال 
بل إشكاؿ فاإلماـ وا١تنفرد ٬تب عليهما قراءة الفاٖتة فإف ٓب يقرءا الفاٖتة بطلت متعلقة باإلماـ وا١تنفرد ب

                                           ً                                                صبلهتما، واختلف أىل العلم ُب اثنُت، اختلفوا أوال  ُب ا١تأمـو ىل ٕتب عليو قراءة الفاٖتة أـ ال؟ فمن أىل 
)ال اهلل عليو وسلم قاؿ:                                        ً                               العلم من أوجب القراءة على ا١تأمـو استدالال  ْتديث عبادة قالوا: ألف النيب صلى 

ً                  ، فكل صبلة سواء كاف إمام ا أـ مأموم ا ٬تب عليو أف يقرأ الفاٖتة. واستدلوا أيض ا برواية عند أٛتد صبلة(                                       ً          ً                      
)ال تقرؤوا خلفي إال ٟتديث عبادة ىذا أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يقرأ فسمعهم يقرؤوف خلفو فقاؿ: 

ً            ، فدؿ على أف ىذا اٟتديث كاف موجه ا للمأمومُت يقرأ بفاٖتة الكتاب(بفاٖتة الكتاب فإنو ال صبلة ١تن ٓب                                
، وىذا ىو رأي البخاري وعدد من أىل العلم.     ً                                                                     أصبل  فدؿ ذلك على وجوبو على ا١تأمـو

والقوؿ الثا٘ب: وىو مشهور ا١تذىب واختيار الشيخ تقي الدين وتكلمنا عنها قبل عندما تكلمنا عن 
ذىب واختيار الشيخ تقي الدين بل ىو قوؿ اٞتمهور: أف الفاٖتة ليست واجبة التأمُت، قلنا: إف مشهور ا١ت

، أما ُب اٞتهرية فلحديث جابر  )من كاف لو أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  -رضي اهلل عنو–على ا١تأمـو
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حديث عبادة ىنا ، وقولو ُب )ما ٕب أُنازع القرآف(، وقولو صلى اهلل عليو وسلم: إماـ فقراءة اإلماـ لو قراءة(
   ُ                                                                                   أي ي رخص لكم ويستحب لكم عند اإلسرار قراءة الفاٖتة وليس الوجوب، من باب ٚتع األحاديث وإعما٢تا 
  ً                                                                                        ٚتيع ا ولذلك يقولوف عندىم قاعدة وإف كاف تنزيل ىذا اٟتديث على ىذه القاعدة فيو نظر عند بعض أىل 

ليو قبلو، فهنا النيب صلى اهلل عليو وسلم حظر                             ُ                        العلم وىو: أف األمر بعد اٟتظر ي عيد ا١تأمور على ما كاف ع
، فدؿ على أف ىذا األمر ليس للوجوب وإ٪تا ىو على )اقرؤوا بالفاٖتة(           ً                        القراءة مطلق ا ٍب استثٌت الفاٖتة فقاؿ: 

 ما كاف عليو قبل من اٟتاؿ األوؿ وىو االستحباب و٨توه.
و إخراجها عنو وىي مسألة صبلة ومن ا١تسائل اليت اختلف العلماء ُب ادخا٢تا ُب ىذا اٟتديث أ

)ال                                                             ً                            اٞتنازة، فمشهور ا١تذىب أف صبلة اٞتنازة ٬تب فيها قراءة الفاٖتة وجوب ا ودليلهم ُب ذلك حديث عبادة: 
، واختار بعض أىل العلم وىي الرواية الثانية واختارىا الشيخ تقي الدين ابن صبلة ١تن ٓب يقرأ بفاٖتة الكتاب(

صبلة اٞتنازة، والسبب ُب ذلك: قاؿ: إف الواجب ُب صبلة اٞتنازة إ٪تا ىو الدعاء  تيمية: أف الفاٖتة سنة ُب
ُ                                   فإف الصبلة ىنا ألجل الدعاء فيجب فيها أف ي دعى للميت وإ٪تا ك ملت بالفاٖتة، ٓتبلؼ صبلة الفريضة فإهنا                  ُ                                      

)قاؿ اهلل عز  جعلت للدعاء وللثناء على اهلل، ولذلك ُب صحيح مسلم أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:
، فالصبلة العادية فيها ثناء على اهلل وفيها دعاء، بينما صبلة وجل: قسمت الصبلة بيٍت وبُت عبدين نصفُت(

 اٞتنازة ىي ُب األصل إ٪تا تكوف دعاء للميت، وللشيخ كبلـ طويل ُب تقرير ىذا األصل وما يتعلق بو.
  *** المتن ***

صلى اهلل عليو وسلم يقرأُ  قاؿ: كاف النبي -اهلل عنو رضي-عن أبي قَتادة األَْنَصاري  - ٘ٓٔ
في الركعتيِن األولَيَػْين من صالة الظُّهِر بفاتحِة الكتاِب وُسورتين. يَُطوُّْؿ في األولى، ويُػَقصُّْر في الثانيِة، 
ُيسمع اآلية أحيانًا، وكاف يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطوؿ في األولى، ويقصر في 

ْـّ  ة األولى من صالةِ الثانية، وكاف يطوُّْؿ في الركع الصُّبِح، ويقصُّْر في الثانيِة، وفي الركعتين اأُلْخَريَػْيِن بأ
 .الكتاب

 :*** الشرح ***



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖ٘ٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 مفردات الحديث:
قوؿ أيب قتادة: كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم. سبق  :(كاف النبي صلى اهلل عليو وسلم) قولو:

 يب صلى اهلل عليو وسلم هبذه ا٢تيئة.معنا أف ىذه الصيغة تدؿ على الدٯتومة ومبلزمة الن
ىذه اٞتملة الثانية  :(يقرُأ في الركعتيِن األولَيَػْين من صالة الظُّهِر بفاتحِة الكتاِب وُسورتين) قولو:

 فيها من الفقو مسالتاف:
                  ُ                                    ُ                                  ا١تسألة األؤب: أنو ي شرع ُب الركعتُت األوليُت من الفرائض أف ت قرأ الفاٖتة ومعها سورة ثانية، وىذا

األمر إ٪تا ىو أي الزيادة على الفاٖتة من باب االستحباب ال من باب الوجوب؛ ألف النيب صلى اهلل عليو 
 وسلم ٓب يثبت أنو أوجب غَت الفاٖتة.

: وسورتُت. أي ُب كل ركعة يقرأ سورة فدؿ ذلك -رضي اهلل عنو–ا١تسألة الثانية: قوؿ أيب قتادة 
سورة كاملة، وىذا األمر سبق اٟتديث عنو قبل ىذا اٟتديث وقلنا: إف على استحباب أف يقرأ ا١ترء ُب الركعة 

 غالب فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو يقرأ ُب كل ركعة سورة مستقلة.
                               ُ      استدؿ بو بعض أىل العلم على أنو ي ستحب  :(ُيَطوُّْؿ في األولى، ويُػَقصُّْر في الثانيةِ ) قولو:

١تعهود من غالب فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب ٚتيع الصلوات تطويل األؤب على الثانية، وىذا ىو ا
سواء كانت فريضة أـ كانت نافلة، فإف أطاؿ الثانية على األؤب فإنو يكوف قد خالف ا١تعهود من فعل النيب 
صلى اهلل عليو وسلم، أٓب نقل: كاف أي العهد الدائم من فعلو كذلك! ولذا نص اإلماـ أٛتد على أف تطويل 

 ثانية أكثر من تطويل األؤب مكروه ١تخالفة ا١تعهود من فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم.ال
 ىذه اٞتملة فيها من الفقو مسائل: :(ُيسمع اآلية أحيانًا) قولو:

                      ُ                 ُ                                            ا١تسألة األؤب: أف قولو: ي سمع. يوىم أو قد ي فهم منها أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قصد إٝتاع 
فيكوف قصد النيب صلى اهلل عليو وسلم إما إلعبلمهم ٔتا يقرأ أنو يقرأ سورة فيعلموف من خلفو ىذه اآلية، 

                                                        ً                                ً            مقدار القراءة اليت قرأىا، أو لكي يعلموا أنو يقرأ ليس ساكت ا، يقرأ زيادة عن الفاٖتة يقرأ شيئ ا آخر فيكوف 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٖٙٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

بن اٟتويرث أف ا١ترء  تسميعو ٢تم من باب القصد أي قد اإلعبلـ، وىذا يدلنا على ما سبق ُب حديث مالك
                                                              ُ                            رٔتا يفعل الشيء لتعليم الناس وإظهاره ٢تم وتبينو، ىذا إذا قلنا: ي سمع قصده اإلٝتاع ألجل التعليم.

تمل أف قوؿ أيب قتادة: ي سمع. أهنم يسمعوف من غَت قصد اإلٝتاع فيكوف النيب  ُ                      ُ                                            ا١تسألة الثانية: ٭ت                  
هر مشروع ُب ذاتو، أعيدىا بأسلوب آخر: النيب صلى صلى اهلل عليو وسلم ىنا قد جهر بالقراءة فيكوف اٞت

                                                 ُ                             َ        اهلل عليو وسلم عندما كاف يصلي ُب الظهر كاف وىو يصلي ي سمع من خلفو اآلية ٬تهر هبا فمن أ وؿ ذلك 
                 ُ                                                                               بغَت اٞتهر ىذا فيو ب عد؛ ألنو قاؿ: اآلية الواحدة. ما عدا ذلك يعرفونو ْتركة فيو صلى اهلل عليو وسلم، فكاف 

َ    ُ   َ الل و  ال  إ ل و  إ ال  ى و  اٟت  ي  ال ق ي وـ  ال  }            ً                                ُ        ة كاملة، مثبل  يقرأ ُب آية الكرسي فهو وىو يقرأ ي سمعهم: ُ         ي سمعهم آي  ْ    َْ    َ  ُ     ِ  َ َِ  َ   ُ    
ـ   ن ة  و ال  نػ و  ْ  ٌ ت أ خ ذ ه  س   َ  َ  َ   ٌ َ ِ   ُ ُ  ُ  -وسيأٌب معنا اٞتهر حده بعد قليل–                ً         [، فيسمعوهنا كامبل  من خلفو ٕ٘٘البقرة: { ] َْ 

                                             ً               أمرين: إما أنو قصد اٞتهر لذاتو فيكوف اٞتهر مشروع ا، وإما أنو ٓب فإٝتاع النيب صلى اهلل عليو وسلم ٭تتمل 
يقصد اٞتهر وإ٪تا قصد اإلعبلـ وأف يتنبهوا لشيء، ما ىو الشيء الذي يتنبهوا لو؟ لكي يعلموا أنو يقرأ بعد 

وؿ: أنو                 ً                          ُ                                            الفاٖتة وليس صامت ا أو أنو قصد من إٝتاعهم أف ي علمهم ما ىي السورة اليت يقرأىا. إذف ا١تقصد األ
        ُ                                                                                         أراد أف ي سمعهم وٓب يقصد اٞتهر بذاتو وإ٪تا أراد تعليمهم، وا١تعٌت الثا٘ب: أنو أراد اٞتهر بذاتو وال مشاحة ُب 

 ا١تعنيُت.
نبٍت على ا١تعٌت الثا٘ب وىو أنو أراد اٞتهر: فإف كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم أراد اٞتهر بآية أو 

                                 ً                         ى أف اإلسرار ُب الصبلة سنة وليس واجب ا، ما الدليل على أف سنة: أكثر ُب صبلة الظهر فإف ىذا يدلنا عل
             ً              ً                                                               أنو جهر أحيان ا فلو كاف واجب ا لبلزمو بصفة الدٯتومة فدؿ على أف اإلسرار سنة وليس بواجب، ومن أىل 

 العلم وىو الشيخ تقي الدين من يقوؿ: إف اٞتهر نوعاف:
 ل والفجر وىي ا١تغرب والعشاء والفجر.                           ُ                  النوع األوؿ: جهر دائم، وىذا ي ستحب ُب صلوات اللي

                                       ُ                                        النوع الثا٘ب: جهر ُب حاؿ مؤقت، وىذا الذي ي ستحب ُب الظهر، ما نقوؿ: إف اٞتهر ُب الظهر 
ً                                                 مستحب دائم ا أو ي شرع دائم ا وإ٪تا يكوف لسبب فيظهر آية إلٝتاع الناس أو ٨تو ذلك.         ُ      ً           

 :(ي األولى، ويقصر في الثانيةوكاف يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطوؿ ف) قولو:
 نفس اٟتكم السابق.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٚٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ْـّ الكتاب) قولو: فيو دليل على أف ما زاد على الركعتُت من الفرائض  :(وفي الركعتين اأُلْخَريَػْيِن بأ
     ُ                            ُ                                                                     فإنو ي قتصر فيو على الفاٖتة فقط وال ي زاد عليها وىذه ىي السنة، و٬توز الزيادة ُب الركعة الثالثة والرابعة على 

                                                                        ُ          ٖتة؛ ألنو جاء من حديث أيب سعيد أف النيب صلى اهلل عليو وسلم زاد، ولكن األفضل أف ي قتصر على الفا
ً   الفاٖتة، وعندما قيدناه بالفرائض لكي ٩ترج الوتر، فإف الوت قد ي صلى ثبلث ركعات سرد ا ويصلى ٜتس ا           ً                  ُ                                                          

يصح فيها حديث،                   ً      وأما إحدى عشرة سرد ا فلم  -إف صح اٟتديث ُب تسع–        ً           ً   ويصلى سبع ا ويصلى تسع ا 
فمن صلى الوتر أكثر من ركعتُت فإنو يقرأ الفاٖتة وسورة ُب كل ركعاتو، لذلك قيدناىا قلنا: عدـ الزيادة على 

                      ُ            ً        ً   الفاٖتة ُب الفرائض اليت ت صلى إما ثبلث ا أو أربع ا.
 *** المتن ***

لم يقرُأ في عن ُجبير بن ُمطِعم رضي اهلل عنو قاؿ: سمعُت النبيَّ صلى اهلل عليو وس - ٙٓٔ
 .المغرِب بالطُّورِ 

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

جاء ُب بعض الروايات أنو  :(سمعُت النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم يقرُأ في المغرِب بالطُّورِ ) قولو:
–قاؿ: فلما ٝتعت ىذه السورة كاد قليب أف يتفطر، فكاف أوؿ ما دخل اإلٯتاف ُب قليب. جبَت بن مطعم 

                  ً    ُ                                                       ٝتعها عندما كاف مشرك ا وأ سر يـو بدر وكاف خارج ا١تسجد فسمع النيب صلى اهلل عليو وسلم  -نورضي اهلل ع
 يقرأ ىذه السورة فدخل اإلٯتاف ُب قلبو بسماعها.

                                         ً                                             وىنا مسألة ُب قضية التأمل ُب القرآف واختصار ا نقوؿ: إف ا١ترء كيف يتأمل القرآف؟ ىو أف يعرؼ 
النظر فيو ومهما نظر ا١ترء ُب ىذا القرآف فإنو سيجد ُب معانيو ودقائقو معا٘ب ىذا القرآف وأف يتأمل ُب 

 الشيء الكثَت، ولذلك كم ترؾ اآلخر لؤلوؿ ُب معا٘ب ىذا القرآف الكرٙب لكن بشرطُت:
الشرط األوؿ: ٬تب أف ال ٕتتهد ُب القرآف ٔتا ٮتالف لساف العرب فتأٌب بأمر ال يقبلو لساف العرب  

 ية وغَتىم.كما ىي طريقة الباطن



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٖٛٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

الشرط الثا٘ب: ٬تب أال يكوف ما فهمتو من القرآف ٥تالف لشيء من القرآف أو السنة فيكوف من 
ُ                                       ُ                  باب ضرب القرآف بعضو ببعض، فإذا ض رب القرآف بعضو ببعض فهذا عبلمة ضبلؿ، أو ف سر القرآف بغَت ما                                 

    ً                            تفسَت ا التفسَت الرقمي للقرآف، وكل  ٭تتملو من اللغة كمن يفسر القرآف بالفيزياء أو بلغة األرقاـ، وقد رأيت
 ىذا خطَت وليس من دين اهلل عز وجل ُب شيء.

 ا١تقصود: أف من قرأ القرآف فإنو سيجد أثره ُب نفسو ورٔتا يأٌب ٢تا ٣تاؿ غَت ىذا األمر.
 فقو الحديث:

           ً  هر، فإف جبَت ا ا١تسألة األؤب: نستفيد أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف ٬تهر بالقراءة بل يزيد ُب اٞت
كاف خارج ا١تسجد فسمع السورة وٝتع تفصيل الكلمات فيها، ليس ٣ترد ٝتاع أف ىناؾ   -رضي اهلل عنو–

ً                                    صوت ٦تا يدؿ على أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يرفع الصوت جد ا ُب القراءة، وقد سبق معنا أف السنة                                                          
اء األجناد عندما أصبحوا يسروف ُب التكبَت لئلماـ أف يرفع صوتو إال ما حدث مع خلفاء بٍت أمية وأمر 
 ويسروف ُب القراءة وإ٪تا ٬تهر من خلفهم وأف ىذا غَت مشروع.

 ما ىو حد اٞتهر األدٗب وما حده األعلى؟.  س:
                                        ً                      ُ             حد اٞتهر األدٗب الذي من نقص عنو ال يسمى جاىر ا ُب القراءة قالوا: أف ي سمع ا١ترء من  جػ:

                                       ً                         ىذا غَت صحيح، الصحيح: أف أقل ما يسمى جهر ا بالقراءة وٖتصل بو السنة                ُ           ّتانبو. من قاؿ: ي سمع نفسو. 
    ُ                                                                          ً            أف  ي سمع ا١ترء من كاف ّتانبو، لو صلى ّتانبك رجل فسمع قراءتك وفقهها فإنك تسمى جاىر ا، وأما اٟتد 
                                         ُ                                    ُ        األعلى والكماؿ ُب اٞتهر فأف يرفع ا١ترء صوتو في سمع كل من كاف خلفو من غَت مشقة، إذف ي سمع من 

           ً                            ُ              ً                                   لفو ليس شرط ا ُب القراءة أو تؤجر عليو أف ت سمع البعيد جد ا، وبذلك يتبُت لنا أف الذي يقصد رفع خ
ِ                                        ً  ا١تيكروفونات ليزعج الناس أف ىذا خارج عن حد اٞتهر الذي أ م رنا بو، معٌت زائد فينظر فيو للمصلحة وجود ا   ُ                                                    

 ألئمة ا١تساجد ومن حو٢تم ٞتَتاهنم.   ً                                                          وعدم ا، فقد يكوف الوجود أصلح وقد يكوف العدـ أصلح وىنا التقدير 
األمر الثا٘ب: ال يكوف ىناؾ مشقة، فبل يرفع ا١ترء صوتو فيو مشقة فيؤذي حلقو ويؤذي نفسو وإ٪تا 

 ٔتا يناسب حالو.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٖٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ا١تسألة الثانية: حكم اٞتهر بالقراءة؟ الفقهاء يقولوف: إف اٞتهر بالقراءة سنة؛ ألف النيب صلى اهلل 
     ً                                                                   ر مطلق ا، فدؿ على أف اٞتهر سنة، وىذا اٞتهر ىو ُب اإلماـ باتفاؽ أىل العلم، أف عليو وسلم ما ترؾ اٞته

                         ُ                          ُ                         ُ               اإلماـ ٬تهر ولكن ا١تنفرد ىل ي سن لو أف ٬تهر إذا صلى صبلة ي شرع فيها اٞتهر أـ ال؟ اليت ي شرع فيها اٞتهر 
فاتتو  - ُ             ي شرع ٢تن اٞتهرغَت النساء، النساء ال–     ً  منفرد ا  امرأصبلة الليل: ا١تغرب والعشاء والفجر، فلو أف 

                              ً     ُ                                      ُ                  الصبلة فأراد أف يصلي وحده منفرد ا ىل ي شرع لو اٞتهر أـ ال؟ مشهور ا١تذىب: أنو ال ي شرع لو اٞتهر؛ ألنو 
ُ                                                                    عندىم أف اٞتهر إ٪تا ش رع إلٝتاع من خلفك وىنا ما خلفك أحد فبل يشرع اٞتهر. وقاؿ بعض أىل العلم:                    

ً                                ر تعلقو بالصبلة، فلذلك دائم ا ا١ترء ُب صبلة الليل السنة، غالب بل السنة أف ٬تهر؛ ألف ا١تقصود من اٞته                          
الناس الذي يصلي وحده ُب الليل ما يأنس إال برفع صوتو، وانظر ُب اٟتـر ٕتد كل واحد يرفع صوتو؛ ألنو 
                      ُ                                                      ُ               يأنس، ففي الليل فيها أ نس، قالوا: فلذلك قرنت بصبلة الليل فهنا معٌت خاص بالصبلة في شرع اٞتهر ولو  

            ً                                                                                  ف ا١ترء منفرد ا. ولعل القوؿ الثا٘ب ىو األقرب وىو ا١تفهـو من كبلـ الشيخ تقي الدين أنو ٬تهر ا١تنفرد إذا كا
صلى وحده بشرط أال يؤذي غَته كأف يكوف ُب مسجد فيأٌب بأقل اٞتهر ْتيث لو كاف ّتانبو أحد ٝتع 

هر إال على قوؿ بعض أىل العلم، صوتو، والنساء ال ٬تهرف فبل ٕتهر ا١ترأة ولو كانت إمامة بنساء فبل ٕت
 واألمر ا٠تبلؼ فيو سائغ.

َ  عن البراء بن عازب؛ أف  النبي  صلى اهلل عليو وسلم كاف في سفر ، فصل ى العشاء   - ٚٓٔ        َّ      ٍ                            َّ       ّ                     
. فما سمعت  أحد ا أحسن  صوت ا  َ     ً  اآلخرة ، فقرأ  في إحدى الركعتين  بالت ين  و الز ي تو ف        ً     ُ           ِ  ُ  ْ َّ   َ   ِ  ّْ      ِ  منو. -        ً أو قراءة  -    َ       َ                

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

أّف النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم كاف في سفٍر، فصلَّى العشاَء اآلخرَة، فقرَأ في إحدى ) قولو:
سبق معنا عندما ذكرنا حديث ابن عمر أف األفضل ُب صبلة العشاء والظهر  :(الركعتيِن بالتّْيِن َوالزَّْيتُوفِ 

          ُ                                                                         والعصر أف ي قرأ فيها من أواسط ا١تفصل، وأواسط ا١تفصل من ا١ترسبلت إٔب الضحى، والضحى إٔب آخر 
 سورة الناس فمن قصار ا١تفصل، ىذا ىو السنة، انظر ىنا النيب صلى اهلل عليو وسلم ماذا قرأ؟ بالتُت، والتُت
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                                                                        ُ              ىذه من قصار ا١تفصل وليست من أواسطو، يقوؿ ابن رجب: باتفاؽ أىل العلم أنو ال ي ستحب على صفة 
            ُ                                                                     الدٯتومة أف ي قرأ ُب العشاء بقصار ا١تفصل. كيف يوجو ىذا اٟتديث؟ ألىل العلم فيو توجيهاف:
مصلحة، كأف                                      ُ          ً                         األمر األوؿ: قالوا: إف ىذا يدؿ على أنو ي قرأ أحيان ا ُب العشاء بقصار ا١تفصل لل

 يكوف ىناؾ شغل أو ٨تو أو من باب أمر معُت فيقرأ بالتُت. 
                                                                                ً      األمر الثا٘ب: اختار اإلماـ أٛتد وغَته أف ىذا إ٪تا ىو خاص بالسفر فإف ا١ترء إذا كاف مسافر ا فإف 
                                                                               ً        األفضل لو أف يقصر ُب صبلتو وال يطيلها؛ ألف الشرع قد خفف عنك ُب ا٢تيئة فبدؿ ما تصلي أربع ا تصلي 

ُ                                          ً               ُ              نتُت فكذلك خ فف عنك ُب طو٢تا، لذلك يقوؿ أىل العلم استدالال  هبذا اٟتديث أنو ي ستحب ُب السفر ث           
                                                    ً                           ً   عدـ إطالة القراءة حىت ُب الفجر، عندما يكوف ا١ترء مسافر ا يستحب لو تقصَت القراءة مطلق ا.

ٖتسُت ىذا اٞتملة تدؿ على أف   :(منو -أو قراءةً -فما سمعُت أحًدا أحسَن صوتًا ) قولو:
)تغنوا بالقرآف وليس منا الصوت بالقراءة مشروع ولذلك جاء ُب اٟتديث أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

)إنك قد أوتيت مزمارًا عندما قرأ القرآف وقاؿ:  -رضي اهلل عنو–، وأثٌت على أيب موسى ما ٓب يتغن بالقرآف(
 ، وٖتسُت الصوت على نوعُت:من مزامَت آؿ داود(

وؿ: يكوف جبلة وخلقة، وىذا من اهلل عز وجل، وىذا الذي أوتيو النيب صلى اهلل عليو النوع األ
يكوف من اهلل سبحانو وتعأب، فبعض الناس يكوف صوتو  -رضي اهلل عنو–وسلم وأوتيو أبو موسى األشعري 

ولذلك بعض     ً                           ً                                               ٚتيبل  بالقرآف ال أقوؿ قد يكوف رقيق ا، ليست الرقة ىي اٞتماؿ، فقد يكوف الرقة ُب غلظتو
، فإف بعض األصوات يكوف )أف القرآف نزؿ باٟتزف(األصوات تناسبها فإف صح اٟتديث الذي عند البيهقي: 

، وبعض اآليات تناسبها قراءة معينة وىذه ٦تا فطر اهلل عز وجل عليو                                       ً                                                            فيها حزف فيناسب فيها قراءة القرآف مثبل 
 بعض األصوات.

، وقلنا: إف التحسُت ُب القراءة يكوف بقراءتو بلحوف العرب  النوع الثا٘ب: ما يكوف من باب التحسُت
كا١تدود وقراءتو باإلدغاـ واإلخفاء فإف العرب إٔب اآلف بعض العرب وبعض ا١تناطق ُب جزيرة العرب ٮتفوف 
بعض اٟتروؼ إذا تكلموا، وبعض الناس يدغم بعض اٟتروؼ، وىكذا، ىذه ىي ٟتوف العرب: اإلدغاـ 

بعض أىل العلم قد كره قراءة بعض األئمة القراء، القراءة صحيحة ألف فيها شدة إدغاـ  واإلخفاء، وإف كاف 
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ككراىة اإلماـ أٛتد أليب عمرو البصري؛ ألف أبا عمرو كاف يدغم اإلدغاـ الكبَت، واإلدغاـ الكبَت يعٍت فيو  
جل السكت أو ألجل كثرة ُب اإلدغاـ فلذلك كره الصبلة هبا، ومثلو كراىتو لقراءة الزيات ٛتزة وغَته أل

                                    ُ                                               تسهيل ا٢تمز أو لغَت ذلك من األسباب اليت ت ذكر ُب الباب، وبناء على ذلك إذف التحسُت ُب الصوت 
بلحوف العرب وىو التجويد وليس التحسُت بقراءتو بأٟتاف الغناء؛ ألنو لؤلسف أقو٢تا ْترقة: إنو أصبح يوجد 

ُ      آف بلحوف الغناء وىي ما تسمى با١تقامات: اٟت جازي عندنا اآلف وٓب نكن نعهده قبل من يتعٌت قراءة القر                                         
واٟتجازي والسيكا والبيات وما أدري كذا وىذه األمور، وىذه ال شك أهنا حراـ وإف قرأ هبا من قرأ من 
ينتسب إٔب اإلقراء، بل إف ابن اٞتزري ُب النشر وُب غَته من كتبو نص على اتفاؽ أىل العلم على أنو ال 

ً   با١تقامات، واحملققوف قدٯت ا وحديث ا من ا١تقرئُت يعلموف أف ُب ىذا استهزاء بالقرآف وإنقاص ا ٬توز قراءة القرآف                                                   ً       ً                     
                                                                                   ً             لقدره أف تقرأ القرآف بقراءة ٟتوف الغناء وإف زعم من زعم أف ىذا موجود ُب لساف الناس ٚتيع ا فإف جاء من 

ً      غَت قصد فبل بأس وأما تعلمو فبل أشك ُب حرمتو، بل إ٘ب أعرؼ شخص ا كاف              ُ       ً     ً يقرأ القرآف وأ وٌب صوت ا ٚتيبل                                                         
حىت تعلم ىذه ا١تقامات فلما تعلمها أتكلم عن نفسي: ١تا أٝتع صوتو إذ يب ال أجد ذاؾ الذي أجده من 
التلذذ بقراءتو، فسألتو مرة؟ فقاؿ ٕب: إ٘ب ال أجد ُب نفسي مثل ما أجد األوؿ؛ أل٘ب أصبحت ال أمد وال 

ر ُب ا١تقاـ أكثر ٦تا أتفكر بالقراءة ىو يقوؿ ٕب ىذا، وسبحاف اهلل انتقل من مقاـ إٔب مقاـ وأصبحت أتفك
وجدت ُب ذلك  -أتكلم عن نفسي–                              ً                         العظيم، ىو نفسو وجد ُب نفسو تغَت ا ولكنو أجب ذلك ومن خلفو 

     ً                                ً     ً                                                   نكران ا مع أ٘ب ٓب أعرؼ من ا١تقامات إال شيئ ا يسَت ا، ولذلك أنا أقوؿ: ال ٬توز تعلمها وال ٬توز تعليمها ففي 
عض ا١تساجد اآلف ٬تعلوف دورات ُب ا١تقامات وىذا حراـ ال ٬توز، القرآف لو حدوده و٬تب تعظيمو و٬تب ب

 توقَته و٬تب إجبللو، وإماـ القراءات ابن اٞتزري نص ُب النشر على أف ىذا حراـ، واٟتديث ُب ذلك طويل.
 *** المتن ***

أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بعَث رجاًل على  -رضي اهلل عنها-عن عائشَة  - ٛٓٔ
سريّة. فكاف يقرأُ ألصحابو في صالِتهم، فيختم بػ: }ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد{. فلما رجعوا ذكُروا ذلك لرسوِؿ 
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فسألوه؟ فقاؿ: ألنها صفُة الرحمن  (َسُلوُه، ألي شيء يصنُع ذلك؟)اهلل صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ: 
 .(أخِبرُوه أف اهلل تعالى ُيحبُّو)نا أحبُّ أف أقرَأ بها. فقاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: عز وجل، فأ

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

       ً     أي أمَت ا ٢تم. :(بعَث رجاًل على سريّة) قولو:
                          ً                   وىذا يدؿ على أف من كاف أمَت ا أو ذا سلطاف فإنو  :(فكاف يقرُأ ألصحابو في صالِتهم) قولو:

على )ال يؤمن الرجل ُب سلطانو وال ٬تلس ُب بيتو ؤب باإلمامة والصبلة، والنيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: األ
، فمن كاف ذا سلطاف وصاحب بيت فإنو مقدـ على غَته ُب اإلمامة، فكاف يقرأ هبم أي (تكرمتو إال بإذنو

 ُب صبلتو اٞتهرية.
 ىذه اٞتملة ٖتتمل أمرين:  :(فيختم بػ: }ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد{) قولو:

َ  ٌ ق ل  ى و  الل و  أ ح د  {األمر األوؿ: أنو كاف ٮتتم كل ركعة بػ   َ  ُ      َ  ُ   ْ [، فيكوف معٌت ذلك أنو ٔاإلخبلص: { ]ُ 
َ  ٌ ق ل  ى و  الل و  أ ح د  }يقرأ ُب كل ركعة بسورتُت، السورة األؤب ٍب يتبعها بػ   َ  ُ      َ  ُ   ْ  ُ}. 

َ       ق ل  ى و  الل  }األمر الثا٘ب: أنو كاف ٮتتم الصبلة بػ   ُ   ْ َ  ٌ و  أ ح د  ُ  ، فتكوف الركعة الثانية يقرأ فيها الفاٖتة  {ُ  َ 
َ  ٌ ق ل  ى و  الل و  أ ح د  }ومعها   َ  ُ      َ  ُ   ْ  ُ}. 

ىذاف ا١تعنياف ٫تا الوارداف، ومن ظن ٦تن قرأ ىذا اٟتديث أنو ٮتتم الصبلة أي إذا أهنى الصبلة قرأ 
ٌ  {ق ل  ى و  الل و  أ ح د }قبل السبلـ أو بعده   َ  َ  ُ      َ  ُ   ْ ا  ُ  ً   ، فإنو غَت مقصود، وٓب أر أحد  من ا١تتقدمُت من أىل العلم وإف                           

                                                  ً   كاف فهمو بعض الشباب ُب ىذا الوقت أنو ىذا الفهم مطلق ا.
ٌ  {ق ل  ى و  الل و  أ ح د }نأٌب للمعنيُت؛ ا١تعٌت األوؿ: ١تا نقوؿ: إنو ٮتتم كل ركعة بػ   َ  َ  ُ      َ  ُ   ْ ، ىذه فيها دليل على  ُ 

سورتُت ومع ذلك أقره النيب صلى اهلل             ُ                                                    أنو ٬توز أف ي قرأ ُب الركعة الواحدة سورتاف، فإف ىذا الرجل كاف يقرأ
 عليو وسلم، لكن نقوؿ: ُب ىذا اٟتديث دليل على أف ا١تستحب إ٪تا ىو سورة واحدة. 

 كيف استدللنا هبذا اٟتديث؟.  س:
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ألف أصحاب ىذا الرجل األمَت أنكروا عليو، فدؿ على أهنم ٓب يسمعوا من النيب صلى اهلل عليو  جػ:
احدة فدؿ على أف األفضل واألغلب أف يقرأ سورة، ولكن ٕتوز سورتُت إلقرار النيب وسلم إال أنو يقرأ سورة و 
 صلى اهلل عليو وسلم لو.

ٌ  {ق ل  ى و  الل و  أ ح د }وإف قلنا: با١تعٌت الثا٘ب وىو قراءة   َ  َ  ُ      َ  ُ   ْ ، ُب الركعة الثانية فقط مع الفاٖتة فإف ُب ىذا  ُ 
 دليل على جواز تكرار السورة ُب الصلوات كلها.

ىنا مسألة ُب ىذه اٞتملة  :(فلما رجعوا ذكُروا ذلك لرسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم) قولو:
مهم: أف ا١ترء إذا أشكل عليو شيء ُب دين اهلل عز وجل فبل ٬تتهد هبواه وإ٪تا يرده إٔب اهلل ورسولو، ُب حياة 

ً   لى الشخص أف ي عٌت دائم ا النيب صلى اهلل عليو وسلم بالرد إليو، وبعد وفاتو للكتاب والسنة، ولذلك ٬تب ع        ُ            
 بالرد ألحكاـ شرع اهلل عز وجل.

                     ُ                 فسألوه؟ فقاؿ: ألنها صفة  الرحمن عز وجل،  فقاؿ: )َسُلوُه، ألي شيء يصنُع ذلك؟() قولو:
ٌ  {ق ل  ى و  الل و  أ ح د }ىذه السورة:  (:        ُّ       َ     فأنا أحب  أف أقرأ  بها  َ  َ  ُ      َ  ُ   ْ سورة من أعظم سور القرآف، وأىل السنة يقروف   ُ 

 عز وجل بعضو أفضل من بعض ولذلك فإف أفضل آية ُب كتاب اهلل آية الكرسي كما ُب أف كبلـ اهلل
ٌ  {ق ل  ى و  الل و  أ ح د }وأفضل سورة ُب القرآف سورة الفاٖتة، و -رضي اهلل عنو–     ُ   حديث أ يب   َ  َ  ُ      َ  ُ   ْ تعدؿ ثلث القرآف،   ُ 

ألٝتاء والصفات واأللوىية، أي ُب األجر أو ُب ا١تعٌت؛ ألف ىذه السورة حوت التوحيد بأنواعو ُب الربوبية وا
وتعظيم ىذه السورة ٓتصوصها يدلنا على أف السور اليت يكوف فيها تعظيم هلل عز وجل وثناء عليو أفضل من 

َ    َْ   الل و  ال  إ ل و  إ ال  ى و  اٟت  ي  }الصور اليت فيها قصص، وأفضل من السور اليت فيها أحكاـ، فقوؿ اهلل عز وجل:   ُ     ِ  َ َِ  َ   ُ    
َ     ُ ال ق ي وـ   َ   َ ُ    ِ  َ  أ يػ ه ا ال ذ ين  آم ن وا إ ذ ا   َ ي ا}[، ثناء على اهلل عز وجل، أفضل من قولو سبحانو وتعأب: ٕ٘٘البقرة: { ] ْ    ِ       َ    َ 

ت ب وه   ايػ ن ت م  ب د ي ن  إ ٔب  أ ج ل  م س م ى ف اك  ْ  ُُ   ُ ت د   َ   ًّ  َ  ُ  ٍ  َ  َ َ  ِ  ٍ  ْ َ  ِ  ْ  ُْ َ    َ [؛ ألف ىذه ثناء على اهلل عز وجل، وتلك ُب ٕٕٛالبقرة: { ]َ 
ذلك استدؿ بعض أىل العلم وىو اختيار الشيخ  األحكاـ أو عندما يأٌب فيها قصص و٨تو ذلك، ويناء على

               ُ                                                                          تقي الدين: أنو ي ستحب ُب الصبلة قراءة اآليات اليت فيها ٘تجيد اهلل عز وجل وذكر أٝتائو وصفاتو، مثل: 
َ  ى و  الل و  ال ذ ي ال  إ ل و  إ ال  ى و  }                                  ً                            آخر اآليات ُب سورة اٟتشر فإف فيها ذكر ا ألٝتاء اهلل عز وجل، قاؿ تعأب:   ُ     ِ  َ َِ  َ    ِ      ُ      َ  ُ
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يم   ُ  ع آب   ال غ ي ب  و الش ه اد ة  ى و  الر ٛت  ن  الر ح    ِ       ُ َ ْ       َ  ُ   ِ َ   َ     َ   ِ  َْ  ْ  ُ ِ ـ  ال م ؤ م ن   (ٕٕ)َ   ُ  ى و  الل و  ال ذ ي ال  إ ل و  إ ال  ى و  ال م ل ك  ال ق د وس  الس بل   ِ ْ  ُ  ْ   ُ َ       ُ     ُ  ْ   ُ  ِ َ  ْ   َ  ُ     ِ  َ َِ  َ    ِ      ُ      َ  ُ
َ  ال م ه ي م ن  ال ع ز يز  اٞت  ب ار  ال م ت ك بػ ر  س ب ح اف  الل و  ع م ا ي ش ر ك وف     ُِ  ْ  ُ     َ   ِ      َ   َ  ْ ُ   ُ ِّ   َ  َ ُ  ْ   ُ    َ ْ    ُ  ِ  َ  ْ   ُ  ِ  ْ َ  ُ ْ َ  ُ ى و  الل و  ا٠ت  ال ق  ال ب ار ئ  ال م ص و ر  ل و  األ  ٝت  اء   (ٖٕ) ْ  َ ْ    ُ َ  ُ ِّ  َ  ُ  ْ   ُ  ِ  َ ْ    ُ  ِ َ ْ    ُ      َ  ُ

ُ    َْ ِ  ُ اٟت  س ٌت  ي س ب ح  ل و  م ا ُب  الس م او ات  و األ  ر ض  و ى و  ال ع ز يز  اٟت  ك يم    ِ  َ  ْ   َ  ُ َ   ِ  َْ ْ  َ   ِ  َ   َ      ِ    َ  ُ َ  ُ ِّ  َ  ُ َ  ْ [، فما كاف فيو تعظيم هلل ٕٗ-ٕٕاٟتشر: { ]  ُْ
 ض أىل العلم من السلف وغَتىم.                          ُ                                 عز وجل فإنو أفضل، ولذلك است حب قراءة ىذه اآليات وىو اختيار بع

 *** المتن ***
فلوال صلَّيَت )أف النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم قاؿ لُمعاٍذ:  -رضي اهلل عنو-عن جابرٍ  - ٜٓٔ

بػ }َسبِّْح اْسَم رَبَّْك اأْلَْعَلى{، }َوالشَّْمِس َوُضَحاَىا{، }َواللَّْيِل ِإَذا يَػْغَشى{؛ فإنو يصلي وراَءؾ الكبيُر، 
 .(ِعيُف، وذو الحاجةِ والضَّ 

 :*** الشرح ***
١تا كاف يصلي بقومو، فجاء رجل معو ناضحتاف أي ثنتُت من  -رضي اهلل عنو–ىذا حديث معاذ 

اإلبل فجاء وصلى مع معاذ فأطاؿ معاذ القراءة فقرأ بالبقرة وقرأ بالنساء فانفتل وٓب يكمل صبلتو ٍب ذىب 
هلل للنيب صلى اهلل عليو وسلم يشتكي، وبوب عليو البخاري فقاؿ: باب شكوى اإلماـ. فاشتكى للنيب صلى ا

، وتكلمنا عن ىذه ا١تسألة، ٍب قاؿ )أفتاف أنت يا معاذ(عليو وسلم، فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تعاذ: 
)فلوال صل يَت بػ }َسبِِّح اْسَم َربَِّك اأْلَْعَلى{، }َوالش ْمِس َوُضَحاَىا{، }َوالل ْيِل لو النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

شروع لئلماـ عدـ التطويل ُب الصبلة ولو كاف بعض ا١تأمومُت ٭تب ذلك، فإف . وىذه على أف ا١تِإَذا يَػْغَشى{
النيب صلى اهلل عليو وسلم أنكر على معاذ ألجل رجل واحد خلفو، فالعربة بعمـو اٟتاضرين وليس العربة 
ٓتصوصهم، فلذلك بعض الناس يطيل فيقوؿ: إ٪تا آخذ رأي فبلف وفبلف من ٚتاعيت. نقوؿ: ال، انظر 

 ع ولو كاف ا١ترء عارًضا كأف يكوف مسجد ّتانبو سوؽ و٨تو ذلك فإنو يصرب عليهم.للجمي
 *** المتن ***

 .باب ترؾ الجهر بػ ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
 :*** الشرح ***



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٕٖ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 مفردات الحديث:
يدؿ  -رٛتو اهلل–ىذا التبويب من الشيخ  :(باب ترؾ الجهر بػ ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ ) قولو:

الذي ُب  -رضي اهلل عنو–على فقهو، فإنو قاؿ: باب ترؾ اٞتهر بػ بسم اهلل الرٛتن الرحيم. ألف حديث أنس 
الباب ال يدؿ على ترؾ القراءة وإ٪تا يدؿ على ترؾ اٞتهر، فعندما نقوؿ: إف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف 

د  ل ل و  ر ب  ال ع ال م ُت    َْ اٟت   {يفتتح القراء بػ  ِ  َ م   َ  َ  ْ  ِّ  َ   ِ  ِ   ُ                      ُ                          [، ال يدؿ على أنو كاف ي سر بقراءة البسملة فإنو ال ٕالفاٖتة: { ]ْ 
                                     ُ       ً                                        ُ         ً   مانع باتفاؽ أىل العلم من قراءهتا ولكن ت قرأ سر ا، وسبق معنا أف من أىل العلم من يرى أهنا ت قرأ وجوب ا؛ 

وأما ٚتاىَت أىل العلم فإهنا ليست آية من  ألهنا جزء من الفاٖتة، وقلنا: إف ىذه ىي ُب عد طريقة الكوفيُت
 الفاٖتة.

 *** المتن ***
-عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو؛ أف النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم، وأبا بكٍر وعمَر  - ٓٔٔ

 : كانوا يفتِتُحوَف الصَّالَة بػ: }اْلَحْمُد لِلَِّو َربّْ اْلَعاَلِميَن{.-رضي اهلل عنهما
مع أبي بكر وعمَر وُعثماَف، فلم أسمْع أحًدا منهم يقرأ: }ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن وفي رواية: صلَّيُت 

 الرَِّحيِم{.
ولمسلٍم: صليت خلَف النبي صلى اهلل عليو وسلم، وأبي بكٍر وعمَر وعثماَف، فكانوا 

لرَّْحَمِن الرَِّحيِم{ في أوؿ قراءٍة، وال يستفتُحوَف بػ: }اْلَحْمُد لِلَِّو َربّْ اْلَعاَلِميَن{، ال يذكروف: }ِبْسِم اللَِّو ا
 آخرِىا.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

: كانوا يفتِتُحوَف -رضي اهلل عنهما-أف النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم، وأبا بكٍر وعمَر ) قولو:
أي يفتتحوف اٞتهر بالقراءة، بدليل أنو يقصد اٞتهر أنو ٓب يذكر  :(الصَّالَة بػ: }اْلَحْمُد لِلَِّو َربّْ اْلَعاَلِميَن{

ً                                                             االستفتاح مع أف أنس ا وغَته نقلوا االستفتاح، إذف فقصده اٞتهر، وُب ىذه اٞتملة مسألتاف:                   



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٖٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 ا١تسألة األؤب: دليل على أف اإلسرار باالستفتاح سنة وىذا باتفاؽ أىل العلم.
–ة سنة وٓب يثبت حديث واحد عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ا١تسألة الثانية: أف اإلسرار بالبسمل

يصح أف النيب صلى اهلل عليو وسلم جهر هبا، وإ٪تا ىو ثابت عن بعض الصحابة  -كما قاؿ الدارقطٍت وغَته
ً                                       ، ولذلك جاء ُب الرواية الثانية أف أنس ا قاؿ: صليت مع أيب بكر وعمر وعثماف فلم -رضواف اهلل عليهم–                                    

ً    أٝتع أحد ا م  نهم يقرأ بسم اهلل الرٛتن الرحيم.       
قد يقوؿ امرؤ منا: ١تا نقل أنس فعل أيب بكر وعمر وعثماف مع ذكره فعل النيب صلى اهلل عليو  س:

 وسلم والعربة بقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم وال عربة بقوؿ أحد بعده؟.
بسنيت وسنة ا٠تلفاء الراشدين )عليكم نقوؿ: ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم بُت لنا حينما قاؿ:  جػ:

، أف القاعدة عند أىل العلم: أف ما اختلف فيو النقل عن النيب صلى اهلل عليو وسلم فإنو ا١تهديُت من بعدي(
 ُ                                                                                                 ي نظر ١تا اختاره ا٠تلفاء أيب بكر وعمر فإف ما اختاروه ىو ما استقر عليو أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم وكبار 

                                           ُ                       عليو وسلم قد يفعل أمرين: إما أف يكوف أحد٫تا ن سخ بالثا٘ب، أو أف يكوف  أصحابو، الرسوؿ صلى اهلل
                                      ً                                                أحد٫تا فعلو غالب األمر والثا٘ب فعلو أحيان ا ١تقصد، فإف اختلفت األحاديث فيأخذ الصحابة صغارىم 
وفقهاؤىم يأخذ ْتديث وآخروف يأخذوف ْتديث آخر، ما الذي نرجح ٨تن؟ نرجح ما اختاره أبو بكر وعمر 

ىو معناه آخر األمرين من فعل النيب صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنهما–لو؛ ألف ما فعلو أبو بكر وعمر وفع
وسلم وىو ما استقر عليو، فإظهار أيب بكر وعمر ٢تذا الشيء دليل على أنو ىو ا١تستقر عند الصحابة عند  

فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم، كبارىم بالذات وإف ٓب ينقل العلم عن كبارىم أف ىذا ىو آخر األمرين من 
ولذا ىذا الذي تقرر قاعدة عند أىل العلم: أف السلف من الصحابة ومن بعدىم يأخذوف بقوؿ الصاحبُت 
أيب بكر وعمر فيما اختلف فيو الصحابة أو اختلف فيو اٟتديث، قاعدة ُب الًتجيح، وليس ا١تقصود من قوؿ 

              ً            ، اجتهادىم مطلق ا ال، فإف ُب سنة ا٠تلفاء الراشدين ا١تهديُت()عليكم بسنيت و النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
                     ً                                                             ُ            اجتهادىم ما يكوف مًتدد ا بينهما فإف أبا بكر خالف عمر ُب مسائل، ولكن ما اتفقا عليو ٦تا ي قصد منو ما 

 سبق.
 *** المتن ***



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٕٖٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 .باب سجود السهو
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
 *** المتن ***

قاؿ: صلَّى بنا رسوُؿ اهلل  -رضي اهلل عنو-عن محمد بِن سيرين، عن أبي ُىريرة  - ٔٔٔ
 -سيرين: وسماىا أبو ُىريرة، ولكن نسيُت أنا قاؿ ابن-صلى اهلل عليو وسلم إحدى صالتي الَعِشّي 

غضباُف.  قاؿ: فصلى بنا ركعتين، ثم سلَّم. فقاـ إلى خشبٍة معرُوضٍة في المسجِد، فاتكَأ عليها كأنّو
ووضع يَده الُيمنى على الُيسرى. وشّبك بين أصابعو وخرَجِت السَّْرَعاُف من أبواب المسجد. فقالوا: 

يُقاؿ -وفي القـو رجٌل في يديو طوٌؿ -ُقِصرِت الصاَلُة؟ وفي القـو أبو بكٍر وعمُر. فَهابا أف ُيكلَّماه 
. فقاؿ: (لم أنَس ولم تُػْقَصرْ )الصالُة؟ قاؿ:  فقاؿ: يا رسوَؿ اهلل! أنسيَت أـ ُقِصَرتِ  -لو: ذو اليدين

فقالوا: نعم. فتقدـ فصلَّى ما ترؾ، ثم سلَّم، ثم كبَّر وسجَد مثَل سجوِدِه، أو  (أكما يقوُؿ ذو اليدين؟)
 أطوَؿ، ثم رفَع رأسو فكبَّر، ثم كبَّر وسجَد مثَل سجوِدِه أو أطوؿ، ثم رفَع رأَسو وكبَّر.

 .نُبّْْئُت أف عمراف بن ُحصين قاؿ: ثم سلمفربما سألوه: ثم سلم؟ فػَ 
 :*** الشرح ***

ُ                                      وش هر عند أىل العلم ْتديث ذي اليدين، وقد  -رضي اهلل عنو–ىذا اٟتديث حديث أيب ىريرة   
ً       ً                       ألف الشيخ صبلح الدين خليل العبلئي من علماء القرف الثامن ا٢تجري ٣تلد ا كامبل  ُب الفوائد ا١تستنبطة من                                                                

واستخرج من ىذا اٟتديث عشرات الفوائد سواء كانت الفوائد فوائد أصولية أـ فقهية أـ ىذا اٟتديث، 
حديثية من حيث الرواية وما يتعلق هبا أـ فوائد ُب اآلداب والتعامل مع النيب صلى اهلل عليو وسلم ومن ُب 

أخذ من ىذا                                                     ً                   حكمو عليو الصبلة والسبلـ كإماـ و٨توه، والكتاب مطبوع قدٯت ا ُب ٣تلد ضخم، ولكن ن
 اٟتديث أىم ا١تسائل.

 مفردات الحديث:



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٖٛ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

عت الصبلتُت ٝتيتا  :(إحدى صالتي الَعِشيّ ) قولو: ُ                إحدى العشاءين أي ا١تغرب والعشاء، وإذا ٚت                                       
 بالعشاءين وإما إذا أفردتا فإف العشاء إ٪تا ىي العشاء اآلخرة منهما.

 نقص ركعتُت. سلم عن نقص ركعة أو عن :(فصلى بنا ركعتين، ثم سلَّم) قولو:
: كاف من ىدي النيب (فقاـ إلى خشبٍة معرُوضٍة في المسجِد، فاتكَأ عليها كأنّو غضبافُ ) قولو:

صلى اهلل عليو وسلم أنو إذا انفتل من صبلتو كما سبق معنا ُب الدرس ا١تاضي يسبح ُب مقامو ٍب ينفتل إٔب 
يق الشماؿ عليو الصبلة والسبلـ، يعٍت ينفتل                          ً                      ً        من خلفو، وكاف ينفتل أحيان ا من طريق اليمُت وأحيان ا من طر 

من طريق االلتفات وأما نظره فإنو كاف ٯتيل بنظره إٔب جهة اليمُت، يقوؿ ابن مسعود: فكنا ٧تتمع من تلك 
ا بالنظر إٔب وجهو  ً                  اٞتهة جهة اليمُت لنستقبل وجو النيب صلى اهلل عليو وسلم. وىذا طلب ا ُب العلم وس عد    ُ            ً                                                          

ً                           وسبلمو عليو، وىنا قاعدة: دائم ا من أحب شخص ا أحب النظر إليو وأحب ٝتاع  الكرٙب صلوات واهلل             ً                            
ُ                      أخباره، ولذلك كاف الصحابة ٭تبوف النظر إٔب النيب صلى اهلل عليو وسلم، أما وقد ح رمنا النظر إليو عليو                                                                         

م سواء منها ما  الصبلة والسبلـ فإف من عبلمة التوفيق ُب العبد أف ٭تب ٝتاع أخبار النيب صلى اهلل عليو وسل
كاف من باب ا٠ترب وىو السَتة أـ كاف منها من باب النقل واإلخبار وىو األحاديث، ولذلك فإف أىل 
اٟتديث ىم أصحاب النيب صلى اهلل عليو وسلم وإف ٓب يصحبوه أنفاسو صحبوا، وأؤب الناس ٔتصاحبة النيب 

                                 ُ    صبلة على النيب صلى اهلل عليو وسلم من ي عٌت  صلى اهلل عليو وسلم ُب اٞتنة أكثرىم صبلة عليو وأكثر الناس
                       ً                                                                      ْتديثو، فإنو ال يقرأ حديث ا إال ذكر فيو الصبلة على النيب صلى اهلل عليو وسلم مرات ولذلك فإنو ال فقو وال 
                                                                     ُ                   علم إال بالنظر ُب الكتاب والسنة، فمن أراد العلم اٟتقيقي فليقرأ ُب ىذين ولي عٌت هبما وليحرص على 

يتأمل فيهما التأمل الكامل، النظر ُب كبلـ غَتىم فيو خَت ولكن ا٠تَت كلو فيهما وىو  حفظهما وعلى أف
                       ُ     راجع إليهما ومنهما است نبط. 

كانوا ٭تبوف النظر لوجو النيب صلى اهلل عليو وسلم وأما   -رضواف اهلل عليهم–فا١تقصود: أف الصحابة 
ف أنظر لوجو النيب صلى اهلل عليو وسلم فيتمٌت أف قد حرمنا إياه فالعناية ْتديثو، وبعض الناس يقوؿ: أحب أ

                ً                                                                                 يراه يقظة أو منام ا فأما اليقظة فمن قاؿ: إنو يرى النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب يقظة. فهو كاذب إما أنو ُب 
                              ُ                                                                عقلو شيء أو أف ُب دينو شيء، فبل ي رى النيب صلى اهلل عليو وسلم يقظة البتة وإ٪تا يقولو ا٠ترافيوف، ولذلك 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٕٖ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

اؿ هبذا الشيء أتى بغرائب عظيمة، وأما ُب ا١تناـ فإنو ال مزية ١تن رأى النيب صلى اهلل عليو وسلم على من ق
ً                                                                                           غَته أبد ا، فقد يراه الرجل الفاسق وال يراه الرجل الصاّب، فعندما يتفاخر ا١ترء أنو رأى النيب صلى اهلل عليو        

، بشرط أف )من رآ٘ب ُب ا١تناـ فقد رآ٘ب حقيقة(وسلم فليس مزية فيو، نعم النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
يكوف على صفتو، فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف أزىر ذا ٟتية ليست بالطويلة وليست بالقصَتة وإ٪تا 
        ً                                                                                 ٔتقدار ٨تو ا من أربع أصابع و٨تو ذلك، وكاف النيب صلى اهلل عليو وسلم لو أوصافو اليت يعرفها لو جاءؾ 

                                            ً      ً                       صلى اهلل عليو وسلم على ا٢تيئة الفبلنية. ٥تتلف ٘تام ا مثبل  ٟتية ٤تلوقة، نقوؿ: ىذا شخص وقاؿ: رأيت النيب
                                      ً                                                 ليس النيب صلى اهلل عليو وسلم ولو كاف أزىر ا عريض ا١تنكبُت و٨تو ذلك، إذف ال بد أف يكوف على صفتو 

 خص أو ألمر من األمور.                ً                                                       وال ميزة لذلك مطلق ا وإ٪تا ىي قد تكوف زيادة إلٯتاف أو ردع ١تعصية يقع فيها الش
والتشبيك بُت األصابع لو ثبلث  :(ووضع يَده الُيمنى على الُيسرى. وشّبك بين أصابعو) قولو:

 حاالت ُب الصبلة:
اٟتالة األؤب: أف يكوف التشبيك قبل الصبلة، وقد جاء اٟتديث عن ابن ماجو وأٛتد ُب النهي عنو 

من خرج من بيتو إٔب الصبلة وانتظر الصبلة فهو كا١تصلي، فإنو مكروه تشبيك األصابع قبل الصبلة؛ ألف 
 فلذلك من باب إٟتاقو با١تصلى فإف التشبيك ىنا ٦تنوع.

اٟتالة الثانية: أف يكوف التشبيك ُب أثناء الصبلة، وأنت تصلي تشبك بُت أصابعك فنقوؿ: إف ىذا 
       ً رأى رجبل   -ُب الًتمذي–اهلل عليو وسلم       ً                          ً                        أشد هني ا وأكثر كراىة إف ٓب يكن ٖترٯت ا، والدليل: أف النيب صلى 

ً                                                                                    مشبك ا يديو ُب الصبلة ففك تشبيكهما عليو الصبلة والسبلـ، وال يفعل ذلك إال ألنو ٦تنوع، كراىة شديد     
             ً  إف ٓب يكن ٖترٯت ا.

                                             ُ                                         اٟتالة الثالثة: أف يكوف التشبيك بعد الصبلة، ١تا ت سلم تشبك يديك، نقوؿ: ىذه فعلها النيب صلى 
ُ        لم كما ُب حديث ذي اليدين فدؿ على أف التشبيك بعد الصبلة جائز وإ٪تا الذي ك ره قبل اهلل عليو وس                                                                     

 الصبلة إف صح اٟتديث الذي عند ابن ماجو.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٖٖٓ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

أما التشبيك ُب غَت ىذه ا١تواضع الثبلثة فإنو ٬توز، بعض الناس عند الزواج يقوؿ: ال تشبك 
                   ً                 يح، وليس لو أصل مطلق ا شبك أصابعك ما أصابعك فإهنا تشتبك األمور وال يتم الزواج. ىذا غَت صح

 شئت.
ْ َ                      وخرجت الس ر ع اف ىذه إحدى النطقُت ُب  :(وخرَجِت السَّْرَعاُف من أبواب المسجد) قولو:           

                                               ً       ً                                      اٟتديث، وجاءت بالضم الس رعاف من أبواب ا١تسجد، قدٯت ا وحديث ا من الناس من إذ انتفل من الصبلة اإلماـ 
                                            ُ                      ا ٟتاجة أو لطبع فيو فيخرج، فدؿ ذلك على أنو ال ي ذـ ا١ترء حرمة أنو إذا                              خرج وىذا الس رعاف من الناس إم

                 ً   خرج من ا١تسجد سريع ا.
فقاؿ: يا رسوَؿ اهلل! أنسيَت أـ  -يُقاؿ لو: ذو اليدين-وفي القـو رجٌل في يديو طوٌؿ ) قولو:

 ف فيو خرب.وىذا من أدبو فإنو ٓب يأت مباشرة، ولذلك بعض السؤاؿ قد يكو  :(ُقِصَرِت الصالُة؟
)أكما يقوؿ استدؿ أىل العلم من قولو:  (:فقالوا: نعم فقاؿ: )أكما يقوُؿ ذو اليدين؟() قولو:

، أف اإلماـ إذا كاف ُب صبلتو فنبهو أحد ا١تأمومُت أنو ال يكتفي بواحد بل ال بد من اثنُت؛ ألنو ذو اليدين؟(
هو ثقتاف. ال بد أف يكوف اثنُت والنيب صلى اهلل من باب الشاىدة فبل بد من اثنُت، ولذلك يقوؿ الفقهاء: فنب

 عليو وسلم ٓب يكتف بقوؿ ذي اليدين حىت سأؿ الباقُت فلما صدقوه أخذ برأيو.
الذي فعلو النيب صلى اهلل : (فتقدـ فصلَّى ما ترؾ، ثم سلَّم، ثم كبَّر وسجَد مثَل سجوِدهِ ) قولو:

         ُ                                   نقوؿ: من ي سلم عن نقص فالفقهاء يعربوف بتعبَتين عليو وسلم أنو سلم عن نقص ركعة فأكثر، وعندما 
                          ً                                    ً                    ٥تتلفُت عمن سلم بنقص، فأحيان ا يقولوف: من سلم عن نقص واجب. وأحيان ا يقصدوف بالنقص نقص 
                         ُ                                                     ً             ركعة، سلم عن نقص ركعة ٍب ن بو فأتى بالركعة، إذا كاف النوع األوؿ عن نقص واجب نسيان ا فإف السجود 

 قص با١تعٌت الثا٘ب نقص ركعة فأكثر فإف السجود يكوف بعد السبلـ.يكوف قبل السبلـ، وإف كاف الن
الفقهاء يقولوف: من سلم قبل إ٘تاـ صبلتو فإنو ٬تب عليو أف يرجع فيأٌب ٔتا فاتو من ركعة أو أكثر 

ة                                  ُ                                                           فيصليها ٍب يكمل. اٟتالة األؤب: إذا ن بو مباشرة وٓب يتكلم، ىذه داخلة ُب اٟتديث؛ ألنو ٓب يتكلم فهي ٔتثاب
 ا١تتصل.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٖٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

)أصدؽ ذو اٟتالة الثانية: إذا تكلم ١تصلحة الصبلة، مثل النيب صلى اهلل عليو وسلم ىنا سأؿ: 
، ١تصلحة الصبلة، فيقولوف: ال يضر الكبلـ اليسَت إذا كاف ١تصلحة ُب )ٓب أنس وٓب تقصر(، وقولو: اليدين؟(
 الصبلة.

   ً                         مثبل  أو طاؿ وقت طويل أو تكلم  اٟتالة الثالثة: إذا صلى وطاؿ الفصل بأف خرج من ا١تسجد
بكبلـ ليس من مصلحة الصبلة، كأف يسلم على أخيو ويقوؿ: كيف اٟتاؿ يا أبا فبلف؟ عساؾ طيب 

 وىكذا. يقولوف: بطلت الصبلة.
                     ً                                                           إذف إذا كاف الفصل قصَت ا، األمر الثا٘ب: ٓب يتكلم بكبلـ ليس ١تصلحة الصبلة، من الفقهاء من 

 ولكن ىي داخلة ُب األؤب. يقوؿ: وٓب ٮترج من ا١تسجد.
فهنا سجد النيب صلى اهلل عليو وسلم بعد سبلمو، وسيأٌب بعد قليل كبلـ اإلماـ أٛتد ُب حديث 

 عبد اهلل بن ْتينة.
 *** المتن ***

أف النبيّْ  -وكاف من أصحاب النبيّْ صلى اهلل عليو وسلم-عن عبد اهلل بن ُبحينة  - ٕٔٔ
عتين اأُلولَيين، ولم يجلس، فقاـ الناُس معو، حتى إذا قضى الصالَة، صلَّى بهم الظهر، فقاـ في الرك

 .فسجَد سجدتين، قبل أْف ُيسلّْم، ثم سلَّم -وىو جالسٌ -وانتظر الناُس تسِليَمو َكبػََّر 
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
 ىو عبد اهلل بن مالك بن ْتينة الذي سبق معنا حديثو قبل. :(عبد اهلل بن ُبحينة) قولو:
وٓب ٬تلس ُب  :(أف النبيّْ صلَّى بهم الظهر، فقاـ في الركعتين اأُلولَيين، ولم يجلس) قولو:
 التشهد األوؿ.
 أي تابعوه. :(فقاـ الناُس معو) قولو:
 اليت ىي سجدة السهو. :(فسجَد سجدتين) قولو:



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٖٖ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 فقو الحديث:
 اٟتديث سنذكر ا١تسائل ا١تتعلقة بغَت سجود السهو ٍب ننتقل ١تسألة سجود السهو.ُب ىذا 

                                                              ً                     ا١تسألة األؤب: ُب ىذا اٟتديث دليل على أف التشهد األوؿ واجب وليس ركن ا والدليل عليو: أننا 
ً                                                    قلنا: إف الركن ال يسقط سهو ا وال عمد ا، فالنيب صلى اهلل عليو وسلم جربه بسجود السهو فدؿ على أ نو                          ً       

              ً  واجب وليس ركن ا.
ا١تسألة الثانية: أف ا١تأمـو يلزمو متابعة اإلماـ حىت ُب ترؾ الواجب، حىت لو كاف ا١تأموموف عا١تُت بأف 

رب بسجود السهو، فهنا ما نقوؿ لئلماـ: اجلس. ُ                                         اإلماـ قد ترؾ واجب ا فإنو يلزمهم متابعتو؛ ألنو ٬ت                             ً                  
سلم عن ترؾ  -مثل الركعة اليت قبلها–ـ مسلم ىل يتابعونو ُب ترؾ الركن؟ مثاؿ ذلك: اإلما س:

                                               ً                                             ركن ركعة كاملة فأكثر أو صلى ركعة فركع فسجد سجود ا واحد ٍب قاـ وٓب يسجد السجود الثا٘ب، فهل نقوؿ: 
 إف ا١تأمـو يتابع؟.

                                                      ُ                                      نقوؿ: نعم، يتابع لكنو ينبو اإلماـ، فإف ٓب ينتبو تابعو وت عترب ىذه الركعة باطلة، يتابعو فيما بعد جػ:
.  على اإلشكاؿ ُب اللزـو

                                   ً                   ىل يتابعو ُب الزيادة؟ اإلماـ صلى أربع ا ٍب قاـ للخامسة؟.  :ٕس
٨تن قلنا: ُب النقص الواجب والركن يتابعو. وُب الزيادة: ٚتهور الفقهاء وىو مشهور ا١تذىب  جػ:

ً                                     يقولوف: ال ي تابع وإ٪تا يبقى ا١تأمـو جالس ا حىت ينفتل من صبلتو ال يتابعو، وذكر ا١ت اوردي ُب اإلنصاؼ رواية            ُ                         
، وىذا الرأي اختاره )إ٪تا ُجعل اإلماـ ليؤًب بو(: -رضي اهلل عنها–           ُ                       أخرى: أنو ي تابع؛ لعمـو حديث عائشة 

ابن سعدي، ولكن الصحيح واألقرب: األوؿ، ولكن نقوؿ: مراعاة للخبلؼ من تابع اإلماـ فإنو صبلتو 
 صحيحة.

 ف من ترؾ التشهد األوؿ فإف لو ثبلث حاالت:ا١تسألة الثالثة: أف الفقهاء يقولوف: إ
ً    اٟتالة األؤب: إف تذكره قبل أف يستتم قائم ا وجب عليو الرجوع، يعٍت ُب الطريق وٓب يستتم قائم ا؛                                               ً                                      

 ألنو ٓب يشرع ُب الركن الذي بعده وىو القياـ.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٖٖ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ُ       اٟتالة الثانية: إف تذكره بعد أف استتم ُب الركوع وقبل أف يقرأ الفاٖتة ك ره لو   الرجوع.                                                                  
 اٟتالة الثالثة: إف تذكره بعدما بدأ بالركن الذي بعده وىو قراءة الفاٖتة حـر عليو الرجوع.

 سجود السهو وموضعو قبل وبعد السالـ:
: اختبلؼ ُب موضع -رضي اهلل عن اٞتميع–ُب ىذا اٟتديث حديث عبد اهلل بن ْتينة والذي قبلو 

كاف سجود السهو بعد السبلـ، وُب حديث عبد اهلل بن   -نورضي اهلل ع–السجود فإنو ُب حديث أيب ىريرة 
ً                     ْتينة كاف السجود قبل السبلـ، واألصل ُب السجود دائم ا أنو يكوف قبل السبلـ دائم ا إال ما ورد النص بو                           ً                                              
فإنو يكوف بعد السبلـ، يقوؿ اإلماـ أٛتد: جاءت ٜتسة أحاديث عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب 

ً    السبلـ وثبلثة بعده. وفائدة التفريق بينما قبل السبلـ وما بعد السبلـ مسائل مهمة جد ا،  السجود: ثنتاف قبل                                                                            
                              ً                                                            أىم مسألة: أف كل سهو يكوف واجب ا على ا١تصلي فإف السجود يكوف قبل السبلـ، وبناء على ذلك فإف كل 

السبلـ والذي  سجود بعد السبلـ فإنو سنة وليس بواجب ٬توز تركو، ىذه قاعدة، الواجب إ٪تا يكوف قبل
 ُ                                    ش رع أف يكوف بعد السبلـ فإنو لبلستحباب.

 عندي قاعدتُت سأذكر٫تا ألف اٟتديث ُب سجود السهو قد يأخذ منا بعض الوقت:
                        ً   مىت يكوف سجود السهو واجب ا؟. :ٔس
                           ً                                   ً               قالوا: يكوف سجود السهو واجب ا قاعدة واحدة: وىو ما كاف عمده مبطبل  للصبلة، كل فعل  جػ:

                  ً                                                               صبلة فإنو يكوف واجب ا، إذف مىت يكوف ٤تلو؟ قبل السبلـ، مثل ماذا يكوف ترؾ العمد؟ قالوا:          ً   عمده مبطبل  لل
: من األشياء العمدية يكوف فيها سجود السهو واجب: قالوا: من ترؾ شيئ ا من واجبات الصبلة سهو ا     ً                                                                ً                     ً  أوال 

ا١تغفرة، التشهد األوؿ، سواء كانت واجبات قولية أـ فعلية، الواجبات القولية مثل: التسبيح، سؤاؿ اهلل 
                                                ً                               والفعلية مثل: اٞتلوس للتشهد األوؿ، من تركها نسيان ا نقوؿ لو: وجب عليك سجود السهو.

األمر الثا٘ب ٦تا عمده يبطل الصبلة: قالوا: الكبلـ ُب أثناء الصبلة. فإف من تكلم ُب أثناء صبلتو 
يار الشيخ تقي الدين، الكبلـ الكثَت وىو اخت–                                     ً          بطلت صبلتو بإٚتاع أىل العلم، وأما نسيان ا فالصحيح 

                                 ً      ً                                           أنو ٬تب فيو سجود السهو، من تكلم كبلم ا كثَت ا ٬تب فيو سجود السهو. وا١تذىب أف الصبلة باطلة  -  ً  طبع ا



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٖٖٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

   ً                                        ً                                           مطلق ا يعٍت ال ٕتب فيها سجود السهو حىت ولو نسيان ا، ولكن الصحيح: أنو ٬تب فيو سجود السهو ولكن 
 يكوف قبل السبلـ؛ ألنو واجب.

ّ                                     مر الثالث ٦تا ٬تب فيو سجود السهو: من شك  ُب صبلتو ُب ترؾ ركن أو ُب ترؾ واجب، شك األ                                     
            ً            ً                                                                     ىل ترؾ واجب ا أو ترؾ ركن ا فبٌت على اليقُت وىو األقل فإنو ٬تب عليو سجود السهو ويكوف ٤تلو قبل السبلـ.

ً        وىو أيض ا اختيا–ىذه الصور األربع ٬تب فيها سجود السهو، واختار بعض أىل العلم  ر الشيخ       
ُ                                             : أف من ٟتن ُب القراءة ٟتن ا ٭تيل ا١تعٌت ش رع لو سجود السهو؛ ألف من تعمد ىذا اللحن بطلت -تقي الدين            ً                       

                                                                           ً              صبلت وبناء على ذلك قلنا: كل ما كاف عمده يبطل الصبلة فإف النسياف فيو يكوف موجب ا لسجود السهو 
                 ُ             ة عن وجهها نقوؿ: ي شرع لك سجود                                         ً             وىو الصحيح، يعٍت شخص أخطأ ُب القراءة ٟتن ٟتن ا أخرج القراء

                                                       ً                            ً   السهو. ىذه ىي اليت ٬تب ٢تا سجود السهو وما عدا ذلك ليس واجب ا، قد يكوف سنة وقد يكوف مكروى ا 
ً   وقد يكوف مباح ا.              

 مىت يكوف سجود السهو قبل السبلـ ومىت يكوف بعدىا؟. :ٕس
 كل سجود سهو األصل فيو أف يكوف قبل السبلـ إال ُب موضعُت:  جػ:

                                                 ُ                             ا١توضع األوؿ: الذي جاء ُب حديث أيب ىريرة األوؿ وىو أف ي سلم عن نقص ركعة فأكثر، فإنو 
                            ً                                                               يكوف ٤تلو بعد السبلـ وليس واجب ا، ومفهـو ذلك: أنو إذا نقص أقل من ركعة  فإنو يأٌب هبا ويكوف ٤تلها 

جب؟ ألنو تدارؾ كل ما قبل السبلـ، إذف ال بد أف تكوف ركعة فأكثر، ١تاذا قلنا: إف السجود ىنا ليس بوا
               ً                                                                               فعلو ما ترؾ شيئ ا. الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم صلى ركعتُت وترؾ ركعة أو ركعتُت، ىذه الركعات اليت تركها 

.                                                                                      ً رجع ففعلها تداركها وىو معذور فيها، فنقوؿ: إف السبلـ ُب حقو سنة و٤تلو بعد السبلـ. ىذا أوال 
     ً                                 و ثبلث ا، سجد سجدة أو سجدتُت، فإف بٌت على اٟتالة الثانية: من شك ُب صبلتو صلى ركعتُت أ

اليقُت يعٍت نظر إٔب األقل وجب عليو سجود السهو ويكوف ٤تلو قبل السبلـ، وإف بٌت على غلبة الظن فإف 
أف النيب  -رضي اهلل عنو–السجود يكوف ٤تلو بعد السبلـ؛ ١تا ثبت ُب الصحيح من حديث ابن مسعود 

ك أحدكم ُب صبلتو فلم يدر كم صلى فلينب على الظن وليسلم )إذا شصلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
 ، فجعل السجود بعد السبلـ، إذف من شك ُب صبلتو لو حالتاف:وليسجد(



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٖ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 اٟتالة األؤب: إذا بٌت على اليقُت فإنو ٬تب عليو سجود السهو ويكوف ٤تلو قبل السبلـ.
اٟتالة الثانية: إف بٌت على غلبة الظن، وغلبة الظن كيف؟ أنا واقف ُب الصبلة وأقرأ ما أدري ىل 
                                         ً                                                          الذي صليتو الركعة الثانية أو الثالثة، مثبل  ُب قياـ الليل غلبة الظن جاءتٍت أنٍت أقرأ ُب كل ركعة وجو، إذف 

ه األقل، فهنا بنيت على غلبة الظن فهنا عندي غلبة ظن ىنا أف ىذه ىي الركعة الثانية أو الثالثة ليس معنا
يكوف السجود بعد السبلـ، من غلبة الظن عندما تنظر ُب الساعة أمامك فتجد أف الصبلة أخذت منك 
عشر دقائق وأنت تعرؼ أف الركعة ٜتس دقائق، إذف ىذه ىي الركعة  الثانية، فهناؾ غلبة ظن ٢تا قرائنها اليت 

  النفس، اإلعماؿ بغلبة الظن مشروع ويكوف ٤تلو بعد السبلـ.                     ً        تدؿ على أف الشخص غالب ا تكوف ُب
 *** المتن ***

 .باب المرور بين يدي المصلي
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
َ                    ّْ َّ          عن أبي ج ه يم بن الحارث بن الص م ة األنصاري  - ٖٔٔ  ُ ُ  قاؿ: قاؿ  رسوؿ   -رضي اهلل عنهما-             َ        

بين يدي الُمصلّْي ماذا عليو من اإلثِم؟ لكاَف أف يقَف أربعيَن، لو يعلُم المارُّ )اهلل صلى اهلل عليو وسلم: 
 .(خيًرا لو من أف يمرَّ بين يديو

َ    ً          ً        ً قاؿ أبو النضر: ال أدري؟ قاؿ: أربعين  يوم ا، أو شهر ا أو سنة                                    . 
 :*** الشرح ***

 ىذا اٟتديث والذي يليو األوؿ يتعلق با١ترور، والثا٘ب يتعلق باٟتكم ا١تًتتب با١ترور.
 ات الحديث:مفرد
أربعُت  :(لو يعلُم المارُّ بين يدي الُمصلّْي ماذا عليو من اإلثِم؟ لكاَف أف يقَف أربعينَ ) قولو:

  ً             ً             ً                                                             ً     عام ا، أربعُت خريف ا، أربعُت شهر ا، أطلقها النيب صلى اهلل عليو وسلم لبياف خطورة ىذه الكلمة فأحيان ا قد 
 ُ                      ي ضمر الشيء لبياف شدتو.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٖٖٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 أحد الرواة أبو النضر ىو مؤب عمر بن عبيد اهلل أحد رواة اٟتديث. :(قاؿ أبو النضر) قولو:
 فقو الحديث:

ا١تسألة األؤب: ىذا اٟتديث فيو دليل على حرمة ا١ترور بُت يدي ا١تصلي أنو حراـ، وىذا اٟتديث 
ً                                                               متوجو للمار وليس متوجه ا للمصلي، ا١تصلي اٟتديث الذي بعده، فإنو ٭تـر على ا١ترء أف  ٯتر بُت ي دي                      

          ً   ا١تصلي مطلق ا.
، قاؿ ٚتع من أىل العلم: إف قولو: )ماذا عليو من اإلٍب؟(ا١تسألة الثانية: قولو صلى اهلل عليو وسلم: 

فقط، فإنو قد  )ماذا عليو؟(، مدرجة وليست من قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم، وإ٪تا الصحيح: )من اإلٍب(
                  ً                                     ى ُب الدنيا أو وقوف ا يـو القيامة فاهلل أعلم، فالنيب صلى اهلل        ً                 ً                 يكوف إٙت ا وقد يكوف ليس إٙت ا وإ٪تا عقوبة أخر 

فى لعظيم  )أربعُت(، وقاؿ: )ماذا عليو؟(عليو وسلم قاؿ:  هل أو ٮت  ُ          وسكت، والشيء إذا كاف ٣تهوال  قد ٬ت         ُ     ً                         
 شأنو.

فبل                                                                     ُ               إذف قلنا: إنو ٭تـر ا١ترور بُت يدي ا١تصلي، وىذه اٟترمة حرمة ا١ترور عامة ال ي ستثٌت منها شيء،
نقوؿ: إنو عند الزحاـ ٬توز ا١ترور. بل عند الزحاـ وعند غَته ٭تـر ا١ترور، ولذلك قاؿ النيب صلى اهلل عليو 

، ٦تا يدؿ على أف ا١ترء ينتظر )ألف تقف أربعُت سنة واقًفا خَت لك من أف ٘تر بُت يدي ا١تصلي(وسلم: 
الطريق ٍب بعد ذلك ٯتر، فدؿ على أف ىذا                  ً                                    دقيقة ودقيقُت وعشر ا وأكثر من ذلك حىت ينفتل من أمامو عن 

       ُ                                                                               األمر ال ي ستثٌت منو ال شدة زحاـ وال غَته بل يبقى ا١ترء ُب مصبله حىت يستطيع أف ٯتر من غَت أف ٯتر بُت 
 يدي ا١تصلي، وىناؾ ثبلثة مواضع استثناىم أىل العلم ُب قضية ا١ترور بُت يدي ا١تصلي:

يب صلى اهلل عليو وسلم ُب اٟتديث القادـ وىو أف يكوف ا١توضع األوؿ: الذي ورد بو النص عن الن
 لو سًتة، فإف من كانت لو سًتة جاز ا١ترور خلف سًتتو.

–ا١توضع الثا٘ب: من كاف لو إماـ فإف اإلماـ سًتتو سًتة للمأمومُت، وىذا حديث الفضل بن عباس 
مـو تسعة أشياء منها: السًتة، واضح، أنو مر بُت يدي ا١تصلُت، واإلماـ يتحمل على ا١تأ -رضي اهلل عنو

                                                                      ُ                      ومنها: الفاٖتة، ومنها: قوؿ ٝتع اهلل ١تن ٛتده، ومنها: اٞتهر ُب القراءة، وأشياء أ خر ذكرىا أىل العلم ُب 
 ٤تلها، فالسًتة يتحملها اإلماـ عن ا١تأمومُت.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٖٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

؛ ألف ا١توضع الثالث: ُب مكة، فمن الفقهاء من يقوؿ: إف ُب مكة ٬توز ا١ترور بُت يدي ا١تصلُت
الطواؼ مشروع وا١تصلُت يكونوف خلف الطائفُت مباشرة فا١ترور بُت أيديهم فيو حرج واٟتقيقة أف ىذا ليس 
ً                                                                                     خاص ا ٔتكة وا١تسجد اٟتراـ وإ٪تا خاص ٔتن كاف أماـ الطائفُت فقط، ومن كاف خلفهم فإنو ُب الصحيح: ال    

ُت يصلي بُت يدي الطائفُت ىو الذي اعتدى                                      ً    ً           ٬توز ا١ترور بُت يديو وإ٪تا ىو من كاف قريب ا جد ا من الطائف
ُ               عليهم، ىو الذي أتى ٢تم ُب مكاهنم، ىذا ا١تقاـ ٬تب أف ترجع إذا كانوا ك ثر فارجع أكثر.                                                                

 إذف ىذه الثبلث مواضع ىي اليت استثنيت.
 ، استفاد منها أىل العلم فائدة)بُت يدي ا١تصلي(ا١تسألة الثالثة: ُب قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

ً                                                                                   مهمة جد ا وىي: لو قلنا: إنو ال ٬توز ا١ترور بُت يديو فلو صلى الذي ليس لديو سًتة ُب آخر ا١تسجد ٟتـر        
                                 ً                                                         أف أمر ُب أوؿ ا١تسجد وليس ىذا مقصود ا، وإ٪تا ٭تـر عليك ا١ترور بُت يديو فقط، فقالوا: اٟتد الذي ٭تـر 

ك ا١ترور، ا١توضع الذي ال تصلو اليد ٬توز عليك ا١ترور ىو ما تصلو يداه. ا١توضع الذي تصلو يده ٭تـر علي
ا١ترور خلفو، قالوا: وأقصى موضع تصلو اليد وىو راكع. إذا ركع ا١ترء ومد يده فهذا أقصى موضع تصلو اليد، 
سب ثبلثة أذرع  ُ              وبناء على ذلك فإف ا١ترء إذا صلى إٔب غَت سًتة جاز لك أف ٘تر أمامو بعد ثبلثة أذرع، ٖت                                                                             

رء ُب الصف الثا٘ب وأنت ُب الصف األوؿ ٣تاوزة الصف األوؿ إذف ىو ٣تاوزة ١تا بُت من قدمو، فلو صلى ا١ت
 يديو فيجوز لك ا١ترور ُب ىذه اٟتالة.

 *** المتن ***
، قاؿ: سمعُت النبي صلى اهلل عليو وسلم -رضي اهلل عنو-عن أبي سعيِد الُخدري  - ٗٔٔ

، فأراد أحٌد أف يجتاَز بين يديو، فليْدفَػْعُو، فإف أَبي إذا صلَّى أحدُكم إلى شيٍء يستُػُره من الناسِ )قوؿ: ي
 .(فلُيقاتلو؛ فإنما ىو شيطافٌ 

 :*** الشرح ***
 فقو الحديث:



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٖٖٛ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

يتعلق باٟتكم األوؿ ا١تتعلق با١تصلي، فنحن  -رضي اهلل عنو–ىذا اٟتديث حديث أيب سعيد 
 حكماف:تكلمنا عن ا١تار أنو ٭تـر عليو ا١ترور، أما ا١تصلي فإنو يتعلق بو 

)إذا اٟتكم األوؿ: أنو يدفع ىذا ا١تار، ٯتنعو من ا١ترور، ولذلك النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
       ُ            ، فهنا ي شرع الدفع، فليدفعو( -أي شخص–صلى أحدكم إٔب شيء يسًته من الناس فأراد أف ٬تتاز بُت يديو 

ال يدفعو انتهى ا١ترور، وإ٪تا الكبلـ قبل  : أي يدفعو بقوة وغلظة، وأما إف اجتاز فإنو)فإف أىب فليقاتلو(قاؿ: 
، من غَت أف ينفتل عن صبلتو، وُب ىذا )فليقاتلو(أف ٯتر رآه ٯتر فإنو يدفعو بيده ولو بالقوة، ولذلك قاؿ: 

                                               ً                                        من باب األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر؛ ألف فيو حجز ا لصاحبك عن اإلٍب فهو نصرة ألخيك وما يتعلق 
 كلم عنو ُب اٟتديث الذي يليو.بك من نقص الصبلة سنت

: ليمنع ذاؾ الرجل عن اإلٍب.                 ُ                                        ً                         اٟتكم الثا٘ب: ١تا أ مر ا١تصلي با١تنع غَته من ا١ترور؟ قالوا: أوال 
واألمر الثا٘ب: لكي ال ينقص أجر الصبلة، فإف ا١ترء إذا كاف يصلي وٯتر أمامو الناس فإنو ينشغل 

                    ُ   ، يقل خشوعو ولذلك م نع.بالنظر إليهم، ٍب بعد ذلك ينقص أجره ُب الصبلة
 واألمر الثالث: ىل ا١ترور يقطع الصبلة أـ ال يقطعها؟ سنتكلم عنها بعد قليل.

                                                                      ُ           ىذا اٟتديث استدؿ بو أىل العلم على مسألة وىو أف من صلى إٔب غَت سًتة فإنو ال ي شرع لو أف 
عليو وسلم أمر من صلى إٔب شيء يدفع الذي أمامو، إذا أراد أحد أف ٯتر، قالوا: ألنو مفرط، والنيب صلى اهلل 
كاف يصلي إٔب   -رضي اهلل عنهما–يسًته. ولكن الصحيح: أف ا١ترء ٯتنع ُب اٟتالتُت؛ ١تا ثبت أف ابن عمر 

)إذا صلى أحدكم إٔب شيء غَت سًتة فأراد رجل أف ٯتر فمنعو. فيكوف قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
 ف من ذكر ا٠تاص بعد العاـ.، من باب ذكر األخص بعد األعم فيكو يسًته(

 *** المتن ***
وأنا -قاؿ: أقبلُت راكًبا على حماٍر أتاٍف  -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عّباٍس  - ٘ٔٔ

 -ورسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ُيصلّْي بالناس بمنًى إلى غيِر جدارٍ -يومئٍذ قد ناىزُت االحتالـَ 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٖٖ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

. فنزلتُ  . فلم يُنكر ذلك فمررُت بين يدي بعِض الصفَّ ، فأرسلُت األتاَف تَػْرَتُع، ودخلُت في الصفّْ
 .عليَّ أحدٌ 

ـُ بين يدي رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنها-عن عائشَة  - ٙٔٔ قالْت: ُكْنُت أنا
وسلم، ورِْجاَلي في ِقبلتو، فإذا سجَد غمزني، فقبضُت رِْجلّي، فإذا قاـ بسطتُهما. والبيوُت يومئٍذ ليس 

 .فيها مَصابِيح
 :*** الشرح ***

تتعلق  -رضي اهلل عنها–وحديث عائشة  -رضي اهلل عنهما–ىذاف اٟتديثاف؛ حديث ابن عباس 
)يقطع الصبلة ثبلثة: فيما يقطع الصبلة، وقد جاء حديث آخر عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ: 

، ىذه الثبلثة أمور صح اٟتديث عن النيب صلى اهلل عليو وسلم بأهنا تقطع الكلب األسود، وا١ترأة، واٟتمار(
الصبلة، مفهومها أف غَت ىذه األمور الثبلثة ال تقطع الصبلة، فلو مر أماـ ا١تصلي رجل فإف مرور الرجل ال 

ر الثبلثة يقطع الصبلة وإ٪تا ينقص أجرىا؛ ألنو ٯتنعو من التفكر ُب الصبلة وكماؿ ا٠تشوع فيها، ىذه األمو 
من أىل العلم من يقوؿ: إف الذي يقطع منها إ٪تا ىو الكلب فقط. وىذا ىو مشهور ا١تذىب، قالوا: ألف 

أهنا كانت تصلي ُب قبلة النيب صلى اهلل عليو وسلم فكاف إذا  -رضي اهلل عنها–ا١ترأة جاء حديث عائشة 
، وأما اٟتمار فلحديث عبد اهلل بن أراد أف يسجد غمزىا فرفعت رجلها. فدؿ على أهنا ال تقطع الصبلة

ً                                         أيض ا أنو صلى فأرسل ٛتاره بُت الصفوؼ يرتع فلم  -رضي اهلل عنهما–عباس وحديث الفضل بن العباس    
 تنقطع صبلهتم. ىذا ىو ا١تذىب.

                                                                   ً               والقوؿ الثا٘ب: أف ىذه األمور الثبلثة إذا مرت أماـ ا١تصلي قطعت الصبلة مطلق ا. وىو اختيار 
، فإذا مر أماـ ا١تصلي كلب أو امرأة أو ٛتار فإهنا -غفر اهلل لو–ابن تيمية واختيار شيخنا الشيخ تقي الدين 

فإنو كانت البثة وٓب تكن مارة، وفرؽ بُت البلبث  -رضي اهلل عنها–تقطع الصبلة، وأما حديث عائشة 
.وا١تار، وأما اٟتمار فإنو مر أماـ ا١تأمومُت وٓب ٯتر أماـ اإلماـ، وقلنا: إف اإلما  ـ يتحمل السًتة عن ا١تأمـو
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١تا ٝتعت حديث ابن عمر أف الصبلة يقطعها ثبلثة  -رضي اهلل عنها–وأختم ٔتسألة: أف عائشة 
                                                                            ً                 قالت: شبهنا باٟتمَت وبالكبلب. اٟتقيقة أف ىذه التشبيو ليس ا١تقصود بو ذات ا١ترأة مطلق ا، فليست ا١ترأة  

الصبلة، فإف النيب صلى اهلل عليو وسم بُت أف الكلب  كالكلب أو كاٟتمار، وإ٪تا ألجل العلة اليت تقطع
)إف الشيطاف األسود ُب غَت ىذا اٟتديث شيطاف، فالشيطاف يقطع الصبلة، النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

، أتى ُب قبلتو، فالكلب األسود شيطاف ٟتديث النيب صلى اهلل عليو أتا٘ب آنًفا يريد أف يُفسد علي صبلٌب(
)أف ا١تسلم إذا ٝتع هنيق اٟتمار أف يستعيذ باهلل من ر جاء عن النيب صلى اهلل عليو وسلم: وسلم، واٟتما

، وأما ا١ترأة فإنو يستشرفها الشيطاف، إذا مرت أماـ الرجل أتبعها بنظره والشيطاف ٭تب ذلك، الشيطاف(
ذا مر أماـ ا١تصلي امرأة ، فالشيطاف ٬تعل ىذا األمر، فإ)أهنا تُقبل ُب صورة شيطاف(ولذلك جاء ُب اٟتديث: 

، وىذا معٌت أف الشيطاف يستشرؼ ىذا الشيء، وليس ا١تقصود  فإنو رٔتا التفت إليها ونظر إليها النظر احملـر
أف اٞتميع كذلك بل من النساء اليت تقطع الصبلة نساء النيب صلى اهلل عليو وسلم والصحابيات وبعضهن 

وليس ُب ذلك منقصة وإ٪تا ىو من أمر الشيطاف مثلما قاؿ النيب شهد ٢تن النيب صلى اهلل عليو وسلم باٞتنة 
، الشيطاف إذف يستشرؼ ىذا )إ٪تا اٟتيض من الشيطاف، وأف الوسواس من الشيطاف(صلى اهلل عليو وسلم: 

 الشيء لكي يوقع ُب نفس اآلدمي إفساد عبادتو.
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 ٗٔالشريط: 
 *** المتن ***

 باب جامع
 :*** الشرح ***

 الحديث:مفردات 
، وا١تراد بالباب بذكر باب جامع -رٛتو اهلل–شرع الشيخ عبد الغٍت ا١تقدسي  :(باب جامع) قولو:

عناية  -رٛتهم اهلل–                      ً                                          اٞتامع أي الذي ٬تمع أحكام ا متعددة ال تدخل ٖتت باب بعينو، وألىل اٟتديث 
، ومالك بن أنس صاحب مع()اٞتا                                                      ً      بالباب اٞتامع، فإف معمر بن ا١تثٌت شيخ عبد الرزاؽ ألف كتاب ا اٝتو 

                                ً     ً                                                    ا١توطأ ُب آخر كتابو ا١توطأ جعل كتاب ا جامع ا لكل األبواب، وكاف ٬تعل خلف كل باب من أبواب الفقو ُب 
، وباب جامع ُب الزكاة واٟتج  هنايتو كتاب جامع، فيقوؿ: باب جامع ُب الصبلة، وباب جامع ُب الصـو

                          ُ             ٠تصوص؛ ألف اٟتديث الواحد رٔتا ي ستدؿ بو على والنكاح. وغَت ذلك، وىذا يتضح ُب كتب اٟتديث با
 أكثر من حكم، وكل حكم يندرج ُب باب ٥تتلف عن اآلخر فلذا ناسب أف يكوف فيو الباب اٞتامع. 

وأما كتب الفقو فإنو ال يوجد ُب كتب الفقو باب يسمى الباب اٞتامع إال عند فقهاء ا١تالكية؛ ألهنم 
ً   قلدوا اإلماـ مالك ا                                  ً     ً                           ُب ا١توطأ فجعلوا ُب هناية كتبهم كتاب ا جامع ا ال يعنوف بو الشيء الذي ال  -رٛتو اهلل–               

                                                                                      ُ            يربطو باب وإ٪تا يعنوف بالكتاب اٞتامع ُب كتب ا١تالكية أي ا١تسائل ا١تتعلقة باآلداب وا١تتعلقة با٠ت لق وا١تتعلقة 
مع ُب كتاؿ اٞتامع، ومن أشهرىا الكتاب اٞتامع الذ ُ                                             بالطعاـ و٨توه ٕت     ُ                               ي ط بع البن أيب زيد القَتوا٘ب وىو آخر               

                                      ُ                                                  كتابو ا١تختصر، ابن أيب زيد القَتوا٘ب الذي ي سمى ٔتالك الصغَت من أئمة ا١تالكية بل من أئمة ا١تسلمُت 
                                          ُ                  ٚتع فيو بُت ا١تدونة وكتاب آخر فسماه ا١تختصر ٓب ي طبع منو إال اٞتامع  )ا١تختصر(  ً               ٚتيع ا لو كتاب اٝتو 
 .-إف شاء اهلل–ا                ً     ً ولعلو يطبع كامبل  قريب  

 *** المتن ***
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قاؿ: قاَؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل  -رضي اهلل عنو-عن أبي قَتادة بن رْبعيّْ األنصاري  - ٚٔٔ
 .(إذا دخَل َأحدُكم المسجَد، فال يجلْس حتى ُيصلَّي ركعتينِ )عليو وسلم: 

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

 أبو قتادة ىذه كنيتو وإال فإف اٝتو اٟتارث. :(األنصاريعن أبي قَتادة بن رْبعيّْ ) قولو:
ىذا اٟتديث أصل ُب  :(إذا دخَل َأحدُكم المسجَد، فال يجلْس حتى ُيصلَّي ركعتينِ ) قولو:

ً             مشروعية ركعيت ٖتية ا١تسجد، فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم أمر كل من يدخل مسجد ا أال ٬تلس حىت                                                                      
تسمياف بركعيت ٖتية ا١تسجد، وقد ثبت غَت ىذا اٟتديث عن النيب صلى اهلل يصلي ركعتُت، وىاتاف الركعتاف 

كما ُب حديث أيب –                            ً                                        عليو وسلم ُب األمر بو، فإف رجبل  دخل على النيب صلى اهلل عليو وسلم وىو يصلي 
فأمره وىو ٮتطب عليو الصبلة والسبلـ اٞتمعة أف يقـو فيصلي ركعتُت. فدؿ ذلك على أف ىذا  -ذر وغَته

                                                                                    ً  مر أمر متأكد، وىذا التأكيد ىو ُب قوؿ ٚتاىَت أىل العلم من باب السنية ال من باب الوجوب خبلف ا األ
 -رٛتو اهلل –لداود بن سليماف الطائي الظاىري وتلميذه ليس با١تباشرة وإ٪تا تلميذ كتبو أبو ٤تمد بن حـز 

الدليل على أهنا ليست بواجبة: خالفو ووافق اٞتمهور؛ لقوة الدليل على أف ٖتية ا١تسجد ليست واجبة، و 
حديث ابن عباس الذي مر معنا أكثر من مرة وىو: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا سألو األعرايب: ىل 

     ُ                                  ، واست دؿ كذلك بقصة الرجل الذي رآه النيب )ال، إال أف تطوع(٬تب علي غَت ىذه الصلوات ا٠تمس؟ قاؿ: 
)اجلس فقد اس ُب ا١تسجد فقاؿ لو النيب صلى اهلل عليو وسلم: صلى اهلل عليو وسلم يتخطى الناس رقاب الن

أي دع ركعيت  )اجلس(، أي تأخرت، فهنا النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ لو: )وآنيت(، وُب رواية: آذيت(
 ٖتية ا١تسجد، فدؿ ذلك على أف ركعيت ٖتية ا١تسجد إ٪تا ىي سنة وليست بواجبة، وىذا ىو األصل.

ىنا  )أؿ(، ا١تسجد ىذه )إذا دخل أحدكم ا١تسجد(وؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: ا١تسألة الثانية: ق
قد تكوف عهدية وقد تكوف لقصد اٞتنس، العهد أي أ٘ب أعهده ىذا الشيء، ا١تسجد  )أؿ(الكل يعرؼ أف 
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 )أؿ(للجنس فإف كل مسجد يدخل فيها، وا١تراد بػ  )أؿ(أي مسجد النيب صلى اهلل عليو وسلم، وإذا كانت 
                                 ُ                                ىنا اٞتنس أي كل مسجد يدخلو ا١تسلم ي شرع لو أف يصلي عند دخولو ركعتُت.

    ُ                                                        ىل ي ستثٌت ذلك مسجد من ا١تساجد؟ من دخل ا١تسجد اٟتراـ ماذا يفعل؟. س:
يطوؼ، يقوؿ الفقهاء باالتفاؽ: إف من دخل ا١تسجد اٟتراـ ٍب طاؼ فإف الطواؼ يغنيو عن  جػ:

ا١تسجد ٍب يطوؼ، لكن إف دخل للصبلة أو لقراءة القرآف وٓب يطف ركعيت ٖتية ا١تسجد فبل يبتدأ بتحية 
                                   ً            فإنو يصلي ركعيت ٖتية ا١تسجد فيكوف داخبل  ُب العمـو ُب  -                       ً السبعة أشواط تسمى أسبوع ا–           ً   بالبيت أسبوع ا 

ىذه اٟتالة، ىنا ناب عن ركعيت ا١تسجد البدؿ وىو الطواؼ والطواؼ صبلة كما روي ُب اٟتديث عند أٛتد 
وكذلك ا١تصلى، فإف الفقهاء يقولوف: إف من يأٌب ا١تصلى لصبلة عيد أو استسقاء فإنو ال يصلي وغَته. 

أف النيب صلى اهلل عليو وسلم أتى ا١تسجد فصلى  -رضي اهلل عنهما–ركعتُت؛ ١تا جاء من حديث ابن عباس 
ً                   وٓب يصل قبلها ركعتُت. ١تاذا؟ قالوا: ألف ا١تصلى ليس مسجد ا. ٓب يكن النيب صلى  اهلل عليو وسلم يصلي                                                  

ً                                                               االستسقاء وال العيدين ُب مسجده أبد ا وإ٪تا كاف ٮترج إٔب الرب إٔب الصحراء فيصلي فيها، وبناء على ذلك لو                                
                                                                                   ُ     أف الناس صلوا العيدين أو االستسقاء ُب ا١تساجد فهل تصلى ركعيت ٖتية ا١تسجد؟ نعم، تصلى؛ ألهنا ت ركت 

ً                                         ١توضع ليس مسجد ا، صحراء بر اجتمعوا ىكذا للصبلة فيو، فما                        ُ         ليس ألجل صبلة العيد وإ٪تا ت ركت ألف ا             
           ُ                ُ                                                           ليس ٔتسجد ال ي صلى فيو، أقوؿ: ي صلى إف صلوا ُب ا١تساجد مثل اٟتاؿ اآلف، اآلف أصبح الناس يصلوف ُب 

 ا١تساجد؛ ألنك تريد أف ٗترج إٔب الصحراء ٘تشي ثبلثُت كيلو أو أكثر حىت ٗترج للصحراء حقيقة.
ُ                                                   اآلف اليت و جدت ُب داخل البلداف مثل ا١تصلى ا١توجود ُب الديرة ّتانب  ىذه ا١تصليات :ٕس         

احملكمة ىناؾ وا١تصليات اليت تكوف ىنا وىنا ىل  ىي ملحقة با١تساجد أـ أهنا ليس ملحقة با١تساجد، 
 ملحقة باألمر العاـ ؟.

عل مسا  جػ: ُ       كثَت من أىل العلم يقولوف: إهنا ليست ملحقة با١تساجد؛ ألهنا ٓب ٕت  جد. وأشار بعض                                                        
ً                          ً                   أىل العلم من ا١تعاصرين إٔب أهنا ٖتتمل أف تكوف مسجد ا؛ ألف ىذه البقاع أصبحت وقف ا، ىذه البقاع اليت                                               
                                                                                   ُ     بداخل ا١تدف ملك لوزارة الشؤوف اإلسبلمية واألوقاؼ وتقوؿ: ىي وقف مصلى ألىل البلد. وكونو ال ي صلى 
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وفة ألجل الصبلة فيها، ولذلك القوؿ هبذا لو فيها كل الصلوات ال يدؿ على أنو ليست ٔتسجد فهي موق
، لكن جل مشاٮتنا على أنو ليس ٢تا حكم ا١تسجد فبل تصلى فيها ٖتية -والعلم عند اهلل–حظ من النظر 

 ا١تسجد.
: تسقط عمن أتى ا١تسجد اٟتراـ وابتدأ                                             ً                                  إذف بناء على ذلك: ٖتية ا١تسجد تسقط عن من؟ أوال 

 بالطواؼ. 
ً                                 ١تكاف للصبلة وليس مسجد ا كمصليات األعياد والصحراء وغَتىا.    ً                ثاني ا: تسقط عمن أتى                      

                   ُ                                                   ً          األمر الثالث الذي ال ي شرع ُب حقو ٖتية ا١تسجد: من ٓب ٬تلس ُب ا١تسجد وإ٪تا مر مرور ا، فمن مر 
)إذا دخل أحدكم ا١تسجد     ً                                                               مرور ا ُب ا١تسجد فإنو ال يصلي ٖتية ا١تسجد؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

                   ً                      ً                                         ، ىذا ٓب ٬تلس مر مرور ا، مثل من الذي ٯتر مرور ا؟ مثل ا١تؤذف ٯتر يؤذف ٍب ٮترج ٓب ٬تلس، فنقوؿ: س(فبل ٬تل
           ُ                                                                             إف ا١تؤذف ال ي شرع ُب حقو ُب ىذه اٟتاؿ ٖتية ا١تسجد إال إذا أراد اٞتلوس فهنا يتأكد ُب حقو ٖتية ا١تسجد 

 وإال فإهنا من السنة ا١تطلقة.
ً                            قو ٖتية ا١تسجد وىذا باإلٚتاع أيض ا: اإلماـ إذا دخل للصبلة يـو                    ُ        األمر الرابع الذي ال ي شرع ُب ح                            

                                                       ً                                          اٞتمعة، فإنو يبتدأ مباشرة با٠تطبة وال يصلي قبلها ركعتُت مطلق ا، بل يبدأ با٠تطبة وقد انعقد اإلٚتاع عليها؛ 
٠تطبة ال لفعل النيب صلى اهلل عليو وسلم، والفقهاء يقولوف: األفضل لئلماـ أف ال يدخل ا١تسجد إال عند ا

 يتقدـ بالدخوؿ موافقة لفعل النيب صلى اهلل عليو وسلم.
 للجنس فهي تشمل كل مسجد. )أؿ(قلنا: ا١تسجد ىنا  :(إذا دخَل َأحدُكم المسجدَ ) قولو:
 عندنا ىنا مسألتاف مهمتاف تتعلق هبذا اٟتديث:  :(فال يجلْس حتى ُيصلَّي ركعتينِ ) قولو:

، الركعتاف ىنا ليستا )فبل ٬تلس حىت يصلي ركعتُت(ا١تسألة األؤب: قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
زئ عن ٖتية ا١تسجد، فلو أف  ُ                         مقيدتُت وإ٪تا ٫تا مطلقتاف، أي ركعتُت ٕت  دخل ا١تسجد وأراد أف يصلي  امرأ                                 
ا١تسجد؛ ألف النيب صلى اهلل عليو  السنة القبلية للفجر أو السنة القبلية للظهر فنقوؿ: إهنا تكفي عن ٖتية

دخل ا١تسجد فوجدىم يصلوف الفريضة  امرأمطلقة، فكل ركعتُت تنوب عنها، لو أف  )ركعتُت(وسلم قاؿ: 
فنقوؿ: إف صبلة الفريضة ٕتزئ عن ٖتية ا١تسجد، ومن دخل ا١تسجد فوجدىم يصلوف على جنازة فصلى 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖ٘ٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

جد أـ ٕتزئو صبلة اٞتنازة؟ ال ٕتزئ صبلة اٞتنازة عن ٖتية معهم على جنازة وأراد اٞتلوس ىل يصلي ٖتية ا١تس
 ا١تسجد بل يصلي اٞتنازة؛ ألهنا تفوت ٍب يصلي بعدىا ٖتية ا١تسجد.

)إذا دخل أحدكم ... فبل ا١تسألة الثانية: أف ىذا اٟتديث شرط النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
                ُ                      وٓب يصل ركعتُت ىل ي شرع لو أف يقـو فيصلي  ، إذا فات الشرط ىل يفوت ا١تشروط؟ ٔتعٌت إذا جلس٬تلس(

الركعتُت أـ ال؟ ىذه ا١تسألة داخلة ُب مسألة سبقت معنا ُب السنن الرواتب حينما قلنا: إف السنن الرواتب 
ُ                                                                                     ت قضى، وال يقضى شيء من العبادات ا١تسنونة إال نوعاف: السنن الرواتب، والوتر. ٖتية ا١تسجد حسب 

ال تقضى؟ ال تقضى، ثبت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم عند ابن حباف من                 ُ       القاعدة ا١تاضية ت قضى أـ
، ىنا )قم فصل ركعتُت(                 ً                                               حديث أيب ذر أف رجبل  دخل ا١تسجد فجلس فقاؿ لو النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

جلس، إذا فات ٤تلو جاء الشرط فبل يتحقق ا١تشروط وىو الصبلة، ىذا اٟتديث قاؿ بعض أىل العلم: إنو 
           ً ٔتن كاف جاىبل   -وىذا ىو مشهور ا١تذىب عند اٟتنابلة وقوؿ الشافعية نص عليو النووي وغَته–خاص 

ا باٟتكم وىو سنية ٖتية ا١تسجد ٍب جلس فإنو ال ي شرع لو أف يقـو فيصلي بعد 
 
                                        ُ                          باٟتكم، وأما من كاف عا١ت
ً
                      

 سبب ورود ىذا ذلك، ويدؿ على ذلك حديث أيب قتادة ىذا نفسو فإنو جاء ُب رواية ُب صحيح مسلم ُب
ً                            اٟتديث أف أبا قتادة ١تا دخل ا١تسجد وجد النيب صلى اهلل عليو وسلم جالس ا مع أصحابو فجلس معهم فقاؿ                                                               

، أبو )ٓب فعلت ذلك؟ إذا دخل أحدكم ا١تسجد فبل ٬تلس حىت يصلي ركعتُت(لو النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
ُ                        قتادة قاـ فصلى ركعتُت، فػ ف هم من ذلك أنو من جلس وك        ً                                 اف جاىبل  باٟتكم فإنو ىو الذي يقـو فيقضيها                        َ 

دوف من عداه، وقاؿ بعض أىل العلم: إف ىذا صعب. يعٍت ىذا الضابط ولكن نقوؿ: إنو إذا كاف اٞتلوس 
   ً  ُ                                                                            ً      ً   يسَت ا ي شرع لو قضاؤه؛ ألف الشيء اليسَت كأنو غَت موجود مثل الذي ينفتل من صبلتو فيتكلم كبلم ا يسَت ا  

و، أو يكوف الفصل بينو وبُت ما فاتو من ركعة نسيها شيء يسَت نقوؿ: معفو كما ذكرنا ُب سجود السه
                      ً                                                                       عنو. فإف كاف اٞتلوس يسَت ا مثل ما فعلو أبو قتادة وفعل الرجل الذي نقل عنو أبو ذر اٟتديث فإنو يقـو 

ا باٟتكم فبات
 
            ويتدارؾ، وأما إف طاؿ جلوسو فنقوؿ: ال. وبناء على ذلك إذا طاؿ اٞتلوس وكاف عا١ت
ً
فاؽ ال                                                                          

 يقضي ٖتية ا١تسجد.
            ً       ُ                   إف كاف ناسي ا فهل ي لحق النسياف باٞتهل؟. س:



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٖٙٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 ىذا فيو كبلـ طويل ألىل العلم، والصحيح: أف أحكاـ الناسي ُب غالبها ملحقة باٞتهل. جػ:
ا١تسألة الثالثة: وىو ما يتعلق بصبلة ٖتية ا١تسجد ُب أوقات النهي، أوقات النهي قلنا: ٜتسة على 

بلثة على سبيل اإلٚتاؿ. ومهم معرفة أوقات البسط وىي ٜتسة؛ ألهنا ستًتتب عليها أثر بعد سبيل البسط وث
: من طلوع الفجر إٔب الشروؽ.                 ً                          قليل، قلنا: أوال 

     ً                                     ثاني ا: من طلوع الشمس إٔب ارتفاعها قيد رمح.
ء     ً                                                                           ثالث ا: عند قياـ قائم الظهَتة إٔب حُت تزوؿ الشمس أي تتعامد الشمس على رأس الشاخص ال ُب

 ذات اليمُت وال ذات الشماؿ.
    ً                                                          رابع ا: من بعد صبلة العصر إٔب أف ترمض الشمس أو إٔب أف تصفر الشمس.

ً                               خامس ا: من ذلك الوقت إٔب غروب الشمس.     
ال  -وىو مشهور ا١تذىب–ىذه ٜتسة أوقات، من أىل العلم من يقوؿ: إف ىذه األوقات ا٠تمسة 

ً   ت صلى فيها ٖتية ا١تسجد؛ ألننا جاءنا عمـو هني وعمـو أمر، وعمـو النهي أقوى من عمـو األمر، دائم ا                                                                                       ُ
                                                                                    ُ         النهي أقوى فلذلك نقوؿ: ينتهي عنو. ىذا كبلمهم، وقاؿ بعض أىل العلم: بل األمر أقوى فاألمر ي قدـ على 

ُ                              أ مر بالسجود وآدـ هن ي عن األكل فكبل٫تا عصى، فمن كاف النهي. والدليل على أف األمر أقوى: أف إبليس                   ُ
       ً                                                                                   أعظم جرم ا؟ الذي خالف األمر فدؿ على أف ٥تالفة األمر أقوى من النهي، وىذا استدالؿ بعيد وىناؾ يعٍت 

، والقوؿ األوؿ -رٛتو اهلل–استدالالت أخرى قريبة أقرب من ذلك، لكن ىذا من استدالالت ابن القيم 
وىو قوؿ اٞتمهور. والقوؿ الثا٘ب ىو اختيار الشيخ تقي الدين وقوؿ ٚتع من فقهاء  قلنا: ىو ا١تذىب،

 اٟتديث. 
كاف يرجح أف صبلة ٖتية   -رٛتو اهلل–والقوؿ األوؿ ىو قوؿ اٞتمهور و٦تا يستطرؼ: أف الشوكا٘ب 

)ال ُب البيت                                                                           ُ     ا١تسجد ال تصلى ُب أوقات النهي ا٠تمسة كلها وكاف يعلم أف السنن الرواتب السنة أف ت فعل 
، فكاف يصلي سنة الفجر ُب بيتو ٍب يذىب للمسجد قبل اإلقامة، وىذا وقت هني، ٕتعلوا بيوتكم قبورًا(

                ُ                                                                             فماذا كاف يفعل؟ ن قل عنو أنو كاف ينتظر عند الباب حىت يقيم اإلماـ فيدخل ا١تسجد لتعارض النهي عنده، 
ُب ىذا الوقت فكاف ٬تلس عند الباب. وىذا  قاؿ: لكي ال أخالف األمر ولكي ال أخالف النهي ُب الصبلة



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٚٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

من التوقف وال أظن أف الشريعة تقوؿ: قف عند الباب وال تصلي، ولكن األقرب التوسط بُت األمرين وىو 
اختيار ٚتع من مشاٮتنا، فيقولوف: إف أوقات النهي ٜتسة الشديد منها وقتاف قصَتاف و٫تا اللذاف جاء ُب 

: وقتاف هنينا عن الصبلة فيهما وأف ندفن فيها موتانا: بعد طلوع -عنو رضي اهلل–حديث عقبة بن عامر 
الفجر، وبعد اصفرار الشمس إٔب غياهبا. و٫تا وقتاف قصَتاف ربع ساعة ثلث ساعة وتنتهي، بإمكاف الشخص 

ُب             ً                                                                 ً           أف يبقى واقف ا ينتظر حىت ينتهي ىذا الوقت ٍب بعد ذلك يصلي ركعتُت، وىذا ىو األقرب ٚتع ا بُت األدلة
 ىذا الباب.

 *** المتن ***
عن زيد بن أرقَم قاؿ: كنَّا نتكلَُّم في الصَّالِة، ُيكلُّْم الرجُل صاِحَبو، وىو إلى جنِبو في  - ٛٔٔ

.ٖٕٛالصَّالِة، حتى نزلت: }َوُقوُموا لِلَِّو قَانِِتيَن{ ]البقرة:   [ فأُمْرنا بالسُّكوِت، ونُِهينا عن الكالـِ
 :*** الشرح ***

 الحديث: مفردات
أي نتكلم كبلـ اآلدميُت وليس ا١تراد بالكبلـ مطلق الكبلـ وإ٪تا   :(كنَّا نتكلَُّم في الصَّالةِ ) قولو:

                                                                                         ً  كبلـ اآلدميُت إذ ا١ترء ُب الصبلة رٔتا يتكلم بكبلـ اهلل عز وجل وىو قراءة القرآف وباإلٚتاع أنو ليس منهي ا 
ـ ىنا كبلـ اآلدميُت الذي ىو خارج عن جنس عنو، ذكر اهلل عز وجل ملحق بذلك، فا١تقصود الكبل

ً                   الصبلة، قاؿ: كنا نتكلم ُب الصبلة. أي قبل كما جاء ُب حديث معاوية بن اٟتكم أيض ا ا١تشهور: أنو دخل                                                                        
ا١تسجد فعطس امرؤ فشمتو فنظر إليو الناس وزبروه حىت انتهى النيب صلى اهلل عليو وسلم من صبلتو ناداه 

 .يصح فيها شيء من كبلـ اآلدميُت( )إف ىذه الصبلة الوقاؿ: 
 يشَت لو تقدـ تأخر افعل كذا وىم ُب صبلهتم بعد تكبَتة اإلحراـ. :(ُيكلُّْم الرجُل صاِحَبو) قولو:
 أي شرعوا ُب الصبلة. :(وىو إلى جنِبو في الصَّالةِ ) قولو:

 فقو الحديث:



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٖٛٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

للصبلة، فإف مبطبلت الصبلة ا١تسألة األؤب: ىذا اٟتديث أصل من األصوؿ على أف الكبلـ مبطل 
 أربعة:

 األوؿ: ترؾ واجب أو ركن من أركاف الصبلة.
 الثا٘ب: انتقاض الوضوء.
 الثالث: اٟتركة الكثَتة.

 الرابع: الكبلـ.
                      ُ                                                               إذف أربعة أشياء كلها ت بطل الصبلة، ومنها: الكبلـ، والدليل على الكبلـ أنو مبطل للصبلة: ىذا 

)إف ىذه ُت على أف من تكلم ُب الصبلة لغَت حاجة فقد بطلت صبلتو اٟتديث، وقد انعقد إٚتاع ا١تسلم
 .الصبلة ال يصح فيها شيء من كبلـ اآلدميُت(

: كنا نتكلم ُب الصبلة. ىذه اٞتملة فيها من الفقو -رضي اهلل عنو–ا١تسألة الثانية: قوؿ زيد 
 مسائل:

صبلة ىو كبلـ اآلدميُت، فلو تكلم                                                 ُ      األؤب: ما ذكرت قبل قليل أف الكبلـ ا١تنهي عنو الذي ي بطل ال
، مثاؿ ذلك: أنت مع اإلماـ                                            ً                   ً                         امرؤ بكبلـ اهلل عز وجل ُب الصبلة ولو قصد بو شيئ ا آخر فإنو ليس مبطبل 
واإلماـ نسي التشهد فقاـ أو تردد بُت اٞتلسة الثانية أىو ُب الثانية أـ ُب الثالثة، شخص يقوؿ لو: سبحاف 

، واآلخر يقوؿ: سبح َ ُ  ُ     ِ  ِ  و ق وم وا ل ل و  {اف اهلل. فيجلس، كيف تنبهو للصواب؟ لكي تنبهو تقوؿ: اهلل. فيقـو
، وىو يريد أف يركع ماذا تقوؿ لو؟ ٖٕٛالبقرة: { ] َ  ِِ  َ ق ان ت ُت   [، فهو يفهم أف ىذا احملل ٤تل قياـ فيقـو

ُ   و ار ك ع وا}  َ ْ كثَتة يذكرىا                                      ُ                     [، ىا أنت أتيت بكبلـ اهلل عز وجل إذف ال ي بطل الصبلة و٢تا نظائر  ٖٗالبقرة: { ] َ 
 الفقهاء ُب كتبهم أمثلة كثَتة، إذف من الكبلـ الذي ال يبطل الصبلة ىو كبلـ اهلل عز وجل.

                                                                ً                 الثانية: ذكر الفقهاء أف ٦تا ال يبطل الصبلة ما ليس بكبلـ وإف كاف صوت ا، قاؿ ابن مالك: 
َكبلُمَنا َلْفٌظ ُمِفيٌد  

 كاْسَتِقمْ 
 

َواْسٌم َوِفْعٌل ٍُب  َحْرٌؼ  ***
 اْلَكِلمْ 

 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٖٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ً          فبل بد أف يكوف الكبلـ مفيد ا، لو أف  تنحنح ُب صبلتو فقاؿ: احم. احم ىذه كم حرؼ ثبلثة  امرأ                       
حروؼ، من الفقهاء من يقوؿ: إف من تنحنح أو كح أو انتحب أو بكى فباف منو حرفاف فإنو كبلـ مبطل 

ة ُب اللغة العربية حرفاف مثل: أؼ، لصبلتو. وىذا ىو قوؿ الشافعية ومذىب اٟتنابلة؛ ألهنم يقولوف: أقل كلم
، الكسرة ىذه ح ذفت ألنو فعل أمر حرفاف. ىذا كبلمهم، ولكن الصحيح ليس كذلك بل ال بد أف  ُ                                                                   قم، ؼ                ِ     
       ً                                                                                       يكوف كبلم ا وأما التنحنح والنحنحة والبكاء ولو باف منو حرفاف أو ثبلثة فإهنا ليست ٔتبطلة ىي مكروىة ال 

    ً                            خبلف ا ١تن قاؿ ذلك من بعض الفقهاء. شك مراعاة للخبلؼ لكن ليست ٔتبطلة
 -رضي اهلل عنو–                      ً         ً                                       الثالثة: من تكلم نسيان ا أو  جهبل  فنقوؿ: ال تبطل صبلتو؛ ألف معاوية بن اٟتكم 

          ً                                                    تكلم جاىبل  باٟتكم فلم يأمره النيب صلى اهلل عليو وسلم بإعادة الصبلة.
كاد أف يقع ُب النار فيقوؿ: النار.                         ً      ً                        الرابعة: من تكلم ٟتاجة كبلم ا يسَت ا، مثل: يكوف أمامو رجل ي

                                                                            ً      ً        وىو ُب صبلتو، أو يقوؿ: الباب. كاد أف ٮتبط ُب الباب فقاؿ لو: الباب. فتكلم ىكذا كبلم ا يسَت ا ٟتاجة، 
ا فليس ٔتبطل كما أف اٟتركة الكثَتة  ً                                 ىذه فيو خبلؼ بُت أىل العلم، واألقرب: أنو إذا كاف ٟتاجة شديدة جد                                                            

من نار و٨توه أو قتل عقرب و٨تو ذلك، فكما أف ذاؾ  امرأ        ً           ينقذ غريق ا أو ينقذ  ٟتاجة ليست ٔتبطلة مثل أف
                                                 ً                               مبطل جاز للحاجة فالكبلـ اليسَت للحاجة ليس ٔتبطل خبلف ا لقوؿ فقهاء اٟتنابلة والشافعية.

َ            }و ق وم وا ل ل و  ق ان ت ُت { ]البقرة: ا١تسألة الثالثة: قوؿ اهلل جل وعبل:   ِِ  َ   ِ  ِ     ُ  ُ َ على  ، وجو الداللة فيها[ٖٕٛ 
السكوت أف القنوت معناه القياـ مع السكوت، وليس ا١تراد بالقنوت ىنا الدعاء، ولذلك أخطأ من أخطأ 
من الفقهاء الذي ظنوا أف ا١تراد بالقنوت ُب ىذه اآلية القنوت الدعاء فإف القنوت معناه طوؿ القياـ مع 

َ  }و ق وم وا ل ل و  ق ان ت ُت {السكوت وا٠تشوع ولذلك   ِِ  َ   ِ  ِ     ُ  ُ َ زـو الطمأنينة ُب الصبلة، ولذلك ا٠تشوع ُب دليل على ل  
، ويكوف بذكر الدعاء ُب ٤تلو والسكوت ُب موضع السكوت فيو ثاني ا، واألمر                           ً                                                        ً         الصبلة يكوف بالطمأنينة أوال 
                                                                   ً                     الثالث: يكوف باإلقبلؿ من اٟتركة، من فعل ىذه األمور الثبلثة فإنو يكوف خاشع ا ُب صبلتو، ال يلـز أف 

يع البكاء ُب صبلتو، وال يلـز أف تفهم ا١تعا٘ب، فإف األعاجم ال يفهموف معا٘ب تبكي ليس كل أحد يستط
 القرآف، ولكن ىذا من كماؿ خشوعك، أما ا٠تشوع الواجب فهي الثبلثة اليت ذكرهتا قبل قليل.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٖٓ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                                            ً                                            والذين قالوا: إف ىذا ىو الدعاء. بنوا عليو الزم ا آخر فقالوا: إف اهلل عز وجل ذكر ُب أوؿ اآلية: 
ة  ال و س ط ى و ق وم وا ل ل و  ق ان ت ُت  { َ ُ  ُ     ِ  ِ   َ  ِِ  َ ح اف ظ وا ع ل ى الص ل و ات  و الص بل     َ  ْ  ُ  ْ   ِ َ     َ   ِ  َ  َ       ََ     ُ [، إذف داللة االقًتاف عندىم أف ٖٕٛالبقرة: { ]َ  ِ 

القنوت يكوف ُب الصبلة الوسطى، والقنوت عند ىؤالء ُب صبلة الفجر، إذف الصبلة الوسطى ىي الفجر. 
ا بنوه على أصل غَت صحيح. ً                        دليل بعيد جد              

 ** المتن ****
، عن النبي صلى اهلل عليو -رضي اهلل عنهم-وأبي ىريرة  ،عن عبد اهلل بن ُعمر - ٜٔٔ

 .)إذا اشتدَّ الحرُّ فأبِرُدوا عن الصَّالِة؛ فإّف شدَّة الحرّْ من فيِح َجهنم(وسلم أنو قاؿ: 
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
اٟتر ىو أمر معروؼ لدى اٞتميع وىو ما يقابل الربد، فإذا اشتد اٟتر على  :(إذا اشتدَّ الحرُّ ) قولو:

الناس ُب وقت معُت فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم أمرىم أف يربدوا، ويربدوا أي يؤخروا صبلة الظهر إٔب 
 وقت برودة اٞتو فيها، أي ُب آخر وقتها.

ٔتعٌت  )عن الصبلة(الكتاب معنا، وقولو:  عن الصبلة كذا جاء ُب :(فأبِرُدوا عن الصَّالةِ ) قولو:
فأبردوا بالصبلة معٌت عن ٔتعٌت الباء؛ ألف حروؼ اٞتر بعضها ينوب عن بعض، وعن موجودة ُب بعض 
روايات البخاري وليس ُب كلها وإ٪تا ىي ُب رواية الكشميهٍت فقط وما عدا ذلك فباقي الرواة من طريق 

مباشرة فجعلها تتعدى بدوف  )أبردوا الصبلة(، أو )أبردوا بالصبلة(لباء:   ِ  َْ                             الف ر ب ري عن البخاري كلهم يرويها با
 حرؼ جر، أي صلوىا ُب وقت برودهتا.

ىذا التعليل من النيب صلى اهلل عليو وسلم يدؿ على أف  :(فإّف شدَّة الحرّْ من فيِح َجهنم) قولو:
ً                                  ا١تسلم ٬تب أف يتعلق دائم ا باهلل سبحانو وتعأب، وأال يتعلق باأل سباب الدنيوية من غَت إلغاء ٢تا، الناس اثناف                      

منهم ٮتطئوف وواحد منهم مصيب، فأما الذين ٮتطئوف فأحدىم الذي يتعلق األسباب الدنيوية وينسى أمر 
اهلل عز وجل واألسباب الغيبية، والثا٘ب الذي ٮتطئ يتعلق باألسباب الغيبية وينكر األسباب اليت جعلها اهلل 
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                  ً                          ُ                               ؤمن يعلم الثنتُت ٚتيع ا ويؤمن باألسباب الغيبية وي قر هبا، والنيب صلى اهلل عليو وسلم عز وجل عبلمات، وا١ت
، إذا تذكر ا١تسلم ذلك فإنو يستذكر بُت فينة وأخرى ما عند اهلل )إف شدة اٟتر من فيح جهنم(عندما قاؿ: 

قالت:  -عنها رضي اهلل–عز وجل، النيب صلى اهلل عليو وسلم عندما رأى كسوؼ الشمس أشارت عائشة 
، فطلوع )إف الشمس والقمر آيتاف ال ينكسفاف ١توت أحد وال ٟتياتو(آية. النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

                         ً                                                                     الشمس وغروهبا آية ولكن نظر ا ألننا ُب كل يـو نراىا فإهنا ال تقع ُب أنفسنا حقيقة فإذا انكسفت ىذه اآلية 
تقريره وخلقو ٢تاتُت اآليتُت العظيمتُت، اإلنساف بطبعو عرفتها وعرفت أ٫تيتها وعرفت عظم اهلل عز وجل ب

                                                                              ً            الذي يعتاد عليو ال يكوف ُب نفسو وقع ولذلك النيب صلى اهلل عليو وسلم خاؼ عندما رأى ر٭ت ا؛ ألنو تذكر 
لك الناس، وُب أوؿ الزماف ُب قصة قـو ىود عليو السبلـ عندما رأوا ر٭ت ا  ُ                                                               ً  أف ُب آخر الزماف ستأٌب ريح هت                           

                                                             ُ                  وا هبا، كذلك الشمس ُب آخر الزماف تكسف والقمر يكسف فلذلك ىي آية ت ذكر هبا ما يكوف ُب  ُ    فأ ىلك
آخر الزماف، كذلك اٟتر، اٟتر إذا رآه ا١تسلم تذكر النار وتذكر عذاب اهلل عز وجل فيو وكيف أف ىذا اٟتر 

ىو فيح، نفس أذف اهلل الشديد الذي يكرىو ا١ترء إذا كاف ٖتت أشعة الشمس وال يستطيع أف يتحملها إ٪تا 
عز وجل للنار بنفسُت إ٪تا ىو نفس من أنفاس جهنم فكيف ْترىا، نسأؿ اهلل عز وجل أف يعيذنا ووالدينا 

 وأبناءنا منها.
 فقو الحديث:

رضواف اهلل –                                 ً                              ا١تسألة األؤب: ىذا اٟتديث يعارض حديث ا آخر وىو حديث أف بعض الصحابة 
قالوا: شكونا إٔب النيب صلى اهلل عليو وسلم فلم يشكنا. أي شكونا لو اٟتر فلم يشكنا، فتعارض  -عليهم

ىذاف اٟتديثاف عند بعض أىل العلم ولذلك يقوؿ اإلماـ أٛتد كما ُب رواية إسحاؽ بن منصور قاؿ: كاف 
. -رضي اهلل عنهما– بن عمر وأيب ىريرة آخر األمرين منو صلى اهلل عليو وسلم ىذا اٟتديث حديث عبد اهلل
 فهو آخر األمرين ٦تا يدؿ على أف االبراد سنة ُب حاؿ اشتداد اٟتر.

، بصيغة اٞتمع، استدؿ )إذا اشتد اٟتر فأبردوا(ا١تسألة الثانية: ُب قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
               ُ               ى ٚتاعة ُب ا١تسجد ي شرع ٢تم االبراد هبا بعض الفقهاء على أف االبراد خاص باٞتماعة دوف الفرد، فمن صل

                                                          ً                                     أي تأخَت الصبلة عن أوؿ وقتها إٔب آخر وقتها، وأما من صلى منفرد ا لعذر أو ٓب ٕتب عليو كا١ترأة فإنو يبقى 
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على األصل وىو أف األفضل ُب حقو أف يصلي ُب أوؿ الوقت، ومن الفقهاء من يقوؿ: إف االبراد يشمل 
                                        ً          ُ                    رؽ. وبناء على ذلك فإف الفرد سواء كاف ذكر ا أـ أنثى ي سن لو االبراد ُب صبلة االثنُت الفرد واٞتماعة وال ف

                                           ً                                                   الظهر أي تأخَتىا عن أوؿ وقتها ولو كاف منفرد ا ُب بيتو، والقوؿ الثا٘ب ىو ا١تشهور عند فقهاء اٟتنابلة.
إماـ ا١تسجد                                        ُ                                     ا١تسألة الثالثة: بالنسبة للمساجد اآلف ىل ي شرع االبراد فيها أـ ال؟ نقوؿ: إذا كاف 

                                                ُ                             ُ             يعلم ٚتاعتو وجَتاف ا١تسجد وأف األرفق هبم االبراد فإنو ي ربد هبم إذا علم، وىذا ٦تكن أف ي تصور ُب القرى 
                                   ً                                           ُ             وا١تدف الصغار، وأما ا١تدف الكبار فنظر ا ألف ا١تصلُت مع اإلماـ ال ينضبطوف كل يـو يصلي أ ناس غَت اآلخر، 

ىنا: األؤب واألًب إف ٓب يسع ا١ترء إال ذلك أف يصلي ُب الوقت؛ واألسواؽ تتعلق هبا الصبلة وغَتىا، فنقوؿ 
ألنو تتعلق بو مصاّب الناس من بيعهم وشرائهم وجَتانو ال يعلم ْتالو، رٔتا يأتوف من أوؿ الوقت فيكوف ُب 

ت                                                       ً                                   ذلك ضرر أشد عليهم، وقد كاف ُب سنة من السنُت قبل ٨تو تقريب ا ٜتسُت سنة أو أكثر ُب أوائل الثمانينا
     ً                                                                              تقريب ا، أمر الشيخ ٤تمد بن إبراىيم ا١تفيت العاـ للمملكة بأف تؤخر صبلة الظهر ُب الصيف مدة  (ٕٖٛٔ)

                                    ً                                                      ساعة إٔب ساعة ونصف، فطبقها الناس أسبوع ا أو أسبوعُت ٍب شق عليهم فأمر بأف يرجعوا إٔب حا٢تم األوؿ، 
ألمر وقالوا: صلوا مثل األمر وىذا يدؿ على أف ا١تدف صعب ضبط ىذه األمور فلذلك الشيخ سكت عن ا

                   ُ                                                                         األوؿ. فكاف يريد أف ي طبق السنة وأف تؤخر صبلة الظهر لكن شق بالناس فقاؿ: ارجعوا ٟتالكم األوؿ. اآلف 
 تغَت اٟتاؿ عن ا١تدف الصغار.

 *** المتن ***
)َمن َنِسي ؛ عن النبي صلى اهلل عليو وسلم قاَؿ: -رضي اهلل عنو-عن أنس بِن مالٍك  - ٕٓٔ

 فلُيصلّْها إذا ذَكَرىا، ال كفَّارَة لها إال ذلك }َوَأِقِم الصَّاَلَة ِلذِْكِري{. صالةً 
ـَ عنها. فكفَّارُتها: أف ُيصلّْيها إذا ذكَرىا(  .ولمسلٍم: )من نِسي صالًة، أو نا

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

 أي ٓب يتعمد تركها. :(َمن َنِسي) قولو:
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 وىذا يدؿ على وجوب الصبلة حىت وإف فات وقتها. :(فلُيصلّْهاَمن َنِسي صالًة ) قولو:
 أي إذا تذكر أنو ٓب يصلها. :(إذا ذَكَرىا) قولو:
أي ال يلزمو أف يصليها مرتُت، ولذلك ١تا جاء ُب حديث آخر عند  :(ال كفَّارَة لها إال ذلك) قولو:

عليو وسلم أمر ا١ترء أف يصليها من  أىل السنن وطرفو عند مسلم من حديث أيب قتادة أف النيب صلى اهلل
الغد مثلها. قاؿ ٚتع من أىل العلم منهم اإلماـ أٛتد والًتمذي وا٠تطايب ُب شرح سنن أيب داود: إف ىذا 
                                    ُ                                                    اٟتديث ليس عليو العمل ظاىره باتفاؽ ال ي عمل بو. فبل تصلى الصبلة مرتُت تصلى عند وقتو ٍب تصلى من 

     ُ                                                      ُ     بلة ال ت صلى إال مرة واحدة فليس ٢تا كفارة، تصلى عقوبة مرتُت وإ٪تا ت صلى الغد مثلها؛ ألف القاعدة: أف الص
 مرة واحدة إذا ذكرىا.

ة  ل ذ ك ر ي{   ً            طبع ا الذي قاؿ: :(}َوَأِقِم الصَّاَلَة ِلذِْكِري{) قولو: ِ   }و أ ق م  الص بل   ْ  ِ  ِ  َ َ       ِ [ ىو النيب ٗٔ]طو:    َ َِ 
، وجاء ُب رواية ١تسلم أف ىذه ىي للذكرى()أقم الصبلة صلى اهلل عليو وسلم، واٟتديث جاء ُب البخاري: 

                                                 ُ                                         قراءة ٤تمد بن شهاب الزىري ٢تذه اآلية وىي قراءة شاذة ت عترب، والقراءة الشاذة تكوف حجة ُب االستدالؿ 
الفقهي وال تصح الصبلة هبا، فبل يصح أف يصلى بالقراءة الشاذة ولكن ىي حجة ُب االستدالؿ إف صح 

ة  أي عند التذكر ٢تا، وإف جاء ُب القراءة السبعية  للذكرى( )أقم الصبلةالسند هبا، فقولو:  َ  }و أ ق م  الص بل  َ       ِ  َِ َ  
ِ   ل ذ ك ر ي{  ْ  ِ                  ً                                                         فتكوف البلـ ىنا الم ا ظرفية أي: أقم الصبلة لعبادٌب ولذكري ذكر اهلل سبحانو وتعأب. ِ 

ـَ عنها) قولو:  فكفارهتا أف يصليها إذا )أو ناـ عنها(ىنا زاد كلمة:  :(من نِسي صالًة، أو نا
 ذكرىا.

 فقو الحديث:
ا١تسألة األؤب: أف من نسي صبلة أو ناـ عنها وجب عليو قضاؤىا، ومفهـو ىذا اٟتديث أف من 

، وٓب )من ناـ عن صبلة أو نسيها(تعمد ترؾ صبلة حىت ٮترج وقتها أنو ال يقضيها، ١تاذا؟ ألف الرسوؿ قاؿ: 
العلم منهم الشيخ تقي الدين وغَته يقولوف: إف يذكر ا١تتعمد وىذا قوؿ داود الظاىري واختاره ٚتع من أىل 
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ً                                              ا١تتعمد فعل ذنب ا عظيم ا فبل كفارة لو. ومن استدال٢تم يقولوف: إف الكفارة   ُ                           ال ت فعل إال للذنوب اليسَتة وأما  ٕٛ              ً     
ً            الذنب إذا كاف عظيم ا فبل كفارة لو. اليمُت كفارة إذا كانت معقودة حنث فيها وإف كانت غموس ا يعٍت تعمد                                                                   ً                  

)من ناـ عن صبلة أو يس فيها كفارة، قتل ا٠تطأ فيو كفارة، قتل العمد ال كفارة، كذلك الصبلة الكذب ل
فيها كفارة، من تعمدىا ال كفارة لو، إف ٓب يكن خروج من الدين فيجب عليو التوبة إٔب اهلل عز وجل  نسيها(

من أىل العلم. ما السبب؟                                              ً                     ىذا كبلمهم، ولكن نقوؿ: إف ىذا الكبلـ غَت صحيح قطع ا وإف قاؿ بو من قاؿ 
: قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم:  ا فليس  )فكفارهتا(         ً                             نقوؿ: أوال  ً        ىل النائم والناسي عليو إٍب؟ ىو ليس مؤاخذ                                        

أي قضاؤىا، وإذا كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم  )فكفارهتا(عليو كفارة، فقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
 من باب أؤب ا١تتعمد من باب تأديبو.قد أمر الناسي والنائم بالقضاء ف

األمر الثا٘ب: أف ا١تفهـو الذي ذكر٘توه ليس ْتجة؛ ألف اٟتديث األوؿ لو قلنا با١تفهـو ٓب يذكر 
النائم، إذف نقوؿ: النائم ُب اٟتديث األوؿ ال يقضيها مع أف اٟتديث الثا٘ب جاء بذلك، فدلنا ىذا الشيء 

وأحرى وأشد بقضاء الصبلة من غَته؛ ألنو تعمد ترؾ الصبلة، فالذي  على أف ا١تتعمد لًتؾ الصبلة ىو أؤب
ً      ً                                                              ً  ال شك فيو بل حكي إٚتاع ا خبلف ا لداود أنو ٬تب على من فاتتو الصبلة أف يقضيها، فاتتو الصبلة متعمد ا                     

 حىت خرج وقتها أف يقضيها ال شك ُب ذلك.
، من نسي صبلة فليصلها إذا ذكرىا()ا١تسألة الثانية: وىي مسألة قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

إذا ذكرىا قبل أداء الصبلة الثانية ماذا يفعل؟ تكلمنا عن ىذه ا١تسألة ١تا قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
             ً                                          ، يصليها وجوب ا قبل الثانية، وقلنا: يسقط الًتتيب ُب صورتُت )شغلونا عن الصبلة الوسطى صبلة العصر(

ً       والثالثة ذكرهتا أيض ا. من  ذكرىا بعد الصبلة الثانية؟ ١تا صلى العصر تذكر أنو ٓب يصل الفجر ىل يسقط                  
الًتتيب فنقوؿ: صل الفجر فقط أـ نقوؿ: ال يسقط الًتتيب فنقوؿ: صل الفجر وأعد الظهر والعصر؟ 
يسقط الًتتيب، ١تاذا قلنا يسقط الًتتيب؟ ألنو يسقط الًتتيب ُب واحد من ثبلثة أمور: منها: إذا نسي حىت 

 

 
 قاؿ الدكتور عبد السبلـ: ىنا ٝتى النيب صلى اهلل عليو وسلم القضاء كفارة. ٕٛ
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انتهى من الصبلة الثانية، سلم ٍب تذكر فهنا ال يقضي الثانية، الثا٘ب: إذا ضاؽ الوقت إال عن صبلة الثانية. 
والثالث: وىو إذا دخل فوجد ٚتاعة تصلى الثانية، وقلنا: إف فيها خبلؼ، فمن أىل العلم من يقوؿ: ىنا 

تة، وذكرنا ا٠تبلؼ فيها ُب اٟتديث يسقط الًتتيب فتصلي الثانية؛ ألجل إدراؾ اٞتماعة ٍب تصلي الفائ
 السابق.

، إذا ىنا شرط فدؿ على أنو )فليصلها إذا ذكرىا(ا١تسألة الثالثة: قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
، لكن نقوؿ: ٬توز تأخَتىا يسَت ا ١تصلحة كما أف النيب صلى اهلل                            ً                                      ً                           ٬تب على ا١ترء أنو يصليها فور ا ىذا ا١تفهـو
عليو وسلم ناـ مرة واحدة عن صبلة الفجر، والنيب صلى اهلل عليو وسلم كما روي عنو عند مالك ُب ا١توطأ: 

   ُ                                                             ، ي نسي اهلل عز وجل نبيو ليكوف سنة ١تن بعده، ذكرنا ىذا ُب باب السهو، ى أِلَُسن ()ِإ٘بِّ أَلَْنَسى َأْو أَُنس  
                                                                 ً                       وذكرنا أف ىذا اٟتديث من األحاديث األربعة اليت علقها مالك وٓب ٬تد ٢تا وصبل  ابن عبد الرب، ىنا النيب 

فقاؿ ببلؿ: أنا. فناـ  ؟()من يوقظنا لصبلة الفجرصلى اهلل عليو وسلم قبض اهلل روحو بالنـو وأصحابو فقاؿ: 
ببلؿ معهم فلم توقظهم إال حر الشمس الرمضاء أو أيقظهم عمر وقاؿ: الصبلة. ماذا فعل النيب صلى اهلل 

)إف ىذا ا١تكاف                ً                         ، فقاـ ومشى يسَت ا ٍب صلى ُب مكاف آخر وقاؿ: )الصبلة أمامكم(عليو وسلم؟ قاؿ: 
اف ىناؾ معٌت أو مصلحة شرعية ليست دنيوية لتأخَت ، بناء على ذلك نقوؿ: إنو إذا كحضرنا فيو الشيطاف(

الصبلة فإهنا تؤخر، رجل ناـ عن صبلة الفجر فاستيقظ السابعة، طلعت الشمس فهنا نقوؿ: ٬تب عليك أف 
تصليها لكن ٬توز أف تؤخرىا ألجل الوضوء، ٬توز أف تؤخرىا ألجل االغتساؿ من اٞتنابة، وقد يكوف ا١تاء 

ُ           ٔب أف تغتسل من اٞتنابة، فنقوؿ: نعم اذىب واغتسل من اٞتنابة ٍب ع د. ألنو من                   ً   بعيد ويأخذ منك وقت ا إ                                                          
ً                                                                      مصلحتها ما ٓب يكن خارج ا عن العادة، أف ينتقل مثل ما انتقل النيب صلى اهلل عليو وسلم عندما ناـ ُب                      

رانية: إف مكاف ٍب ذىب وصلى ُب مكاف آخر، ولذلك يقوؿ الفقهاء ومنهم الشيخ تقي الدين ُب القواعد النو 
من ناـ ُب غرفة ففاتو الصبلة فيها فليصلي ُب دار أخرى. يذىب للغرفة األخرى وال يصلي فيها؛ ألف ىذه 
الغرفة حضره فيها الشيطاف، فالشيطاف ىو الذي منعو من االستيقاظ للصبلة فتنتقل عن قضاء الصبلة إذا 

                  ً                     واحد من الشباب مثبل  يقـو الساعة السابعة  فاتتك صبلة الفجر الغرفة اليت ّتانبك وتصلي فيها، وليس يأٌب
يكوف طالب أو موظف فيتأخر عن الدواـ فيذىب ٍب الساعة العاشرة إذا جاءت الفسحة بُت احملاضرات 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٖٙ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

اآلف، لكن  )فليصلها(                                                                           ً  الثانية والثالثة يصليها، نقوؿ: ال، أنت آٍب ىنا؛ ألف األصل ُب القضاء أف يكوف فوري ا 
وليس ١تصلحتك أنت، بعض الشباب يذىب وما صلى الفجر فإذا ذىب للدواـ  تؤخرىا للمصلحة الشرعية

ً                                             ووقع اٟتضور وانتهى أتى وصلى الفجر وقاؿ: كنت نائم ا. نقوؿ: أنت آٍب على التأخَت الثا٘ب؛ ألف الواجب                                                
 ، وىذا الشرط يفيد الفورية.)فليصلها إذا ذكرىا(أف تصليها مباشرة من حُت تستيقظ 

)من ناـ عن صبلة أو بعض أىل العلم ذكر أف قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: ا١تسألة الرابعة: 
، تشمل صبلة الفريضة والوتر والسنن الرواتب فحسب دوف ما عداىا وىذه تكلمنا عنها نسيها فليصلها(

 قبل.
 *** المتن ***

ُيصلّْي كاف   -رضي اهلل عنو-عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنو؛ أف ُمعاذ بن جبٍل  - ٕٔٔ
 مع رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عشاَء اآلخرِة، ثم يرجُع إلى قوِمِو، فُيصلي بهم تلك الصالَة.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

وٝتيت العشاء اآلخرة؛  :(كاف ُيصلّْي مع رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عشاَء اآلخرةِ ) قولو:
         ُ                           ألنو إذا ق رنت با١تغرب ٝتيتا بالعشاءين.

 وىو من بٍت النجار من األنصار. :(ثم يرجُع إلى قوِموِ ) قولو:
                          ً   أي فيصلي هبم تلك الصبلة إمام ا. :(فُيصلي بهم تلك الصالةَ ) قولو:

 فقو الحديث:
لشخص أف يصلي صبلة مفروضة                                                ُ     ا١تسألة األؤب: وىي قضية إعادة الصبلة، فاألصل أنو ال ي شرع 

واٟتديث عند –مرتُت، ىذا األصل ولذلك جاء ُب اٟتديث الثابت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ 
ً             ُ        ، فبل ي شرع تكرار الصبلة مطلق ا أبد ا، ولذلك ٦تا ي شهر من (ال تصلوا صبلة ُب يـو مرتُت): -أيب داود وغَته      ً                    ُ     

                                          ً                           ً                   فعل بعض القصاص يذكروهنا وال أعلم عمن: أف رجبل  فاتتو صبلة اٞتماعة فصبلىا سبع ا وعشرين مرة ٍب ناـ 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٚ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                             ً                                                               ً  فرأى ُب منامو رؤيا معينة أف قوم ا يسبقونو. دع عنا والذي يهمنا ىنا فعلو أنو صلى ىذه الفريضة سبع ا 
                                 ُ                          ً                    ين مرة أىو صحيح؟ نقوؿ: ال، لذلك ال ي شرع تكرار صبلة الفريضة مطلق ا. والذي يفعلو بعض وعشر 

                                          ً                                              ا١توسوسُت حينما يصلي ٍب يقوؿ: أنا ما صليت جيد ا. يريد أف يعيد الصبلة، نقوؿ: أنت آٍب؛ ألف اهلل عز 
الفريضة ١تصلحة مثل  وجل ٓب يأمر بصبلة مرتُت بل هنى عن تكرار الصبلة، لكن نقوؿ: ٬توز إعادة الصبلة

           ً                                                   ً                            أف يكوف إمام ا لرجل فاتتو اٞتماعة، النيب صلى اهلل عليو وسلم رأى رجبل  فاتتو الصبلة، رجل واحد وليس 
، فقاـ أبو بكر فصلى معو، ىذا )من يتصدؽ على ىذا؟(             ً     ً                    ٚتاعة، رأى رجبل  واحد ا ليس معو أحد فقاؿ: 
 رجل منفرد وا١تصلحة ما ىي؟ أف يدرؾ اٞتماعة.

ا فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم رأى أ ناس معتزلُت اٟتال ً                                  ُ           ة الثانية: قالوا: إذا صلى ا١ترء ٍب دخل مسجد                                          
، قاال: صلينا ُب رحالنا يا رسوؿ اهلل. فقاؿ: )ما منعكما أف تصليا معنا؟(ُب ا١تسجد ٓب يصلوا معو فقاؿ: 

، ىنا يصلي مرة (عهم، فإهنا لكم نافلةفبل تفعبل، إذا صليتما ُب رحالكما، ٍب أتيتما مسجد ٚتاعة، فصليا م)
أخرى، ما ا١تقصد الشرعي؟ عدـ تفرؽ ا١تسلمُت، فما يكوف ناس يصلوف وناس ال يصلوف، و٨تن تكلمنا عن 
                                                                         ُ     ُ     اٞتماعة وقلنا: إف أىم اٞتماعة: اٞتماعة األؤب. فمن دخل ا١تسجد ووجد اٞتماعة األؤب ت صلى ي صلي 

 ي مثل العصر وغَته.معهم ولو كاف قد صلى ولو كاف وقت هن
ً                     حينما يكوف إمام ا لقومو معلم ا ٢تم، فإنو كاف يصلي  -رضي اهلل عنو–اٟتالة الثالثة: مثل حالة معاذ              ً              

ربيب النيب صلى  -رضي اهلل عنو–مع النيب صلى اهلل عليو وسلم فيأخذ عنو القرآف ومثلو عمر بن أيب سلمة 
 اهلل عليو وسلم ٍب يذىب إٔب قومو فيصلي هبم.

                         ُ                                                        ف ىذه الصور الثبلث ىي اليت ي شرع فيها إعادة الصبلة دوف ما عداىا من الصور، بعض اإلخواف إذ
         ً                                                                                  سألٍت قريب ا يقوؿ: أرى اثنُت فاتتهم  الصبلة ىل أصلي معهم أـ ال؟ ىنا ال يوجد الداعي وال يوجد مصلحة 

 ىم ٚتاعة.
تبلؼ النيات أنو تصح ا١تسألة الثانية: وىي مسألة مهمة أف ىذا اٟتديث يدؿ على مسألة اخ

رضي –الصبلة مع اختبلؼ النيات: نية اإلماـ مع نية ا١تأمومُت، وىذا اٟتديث أصل ُب ىذه ا١تسألة، فمعاذ 
، ُب )ىي صدقة(حينما كاف يصلي بقومو، الصبلة ُب حقو نافلة، النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  -اهلل عنو



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٖٛ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

   ً                      خبلف ا لقوؿ عدد من الفقهاء -لفو فريضة، إذف الصحيح حديث أيب بكر، فهو ُب حقو نافلة وُب حق من خ
                                                              ُ     أنو إذا اختلفت النية صحت الصبلة، تصح الصبلة مع اختبلؼ النية وإ٪تا ي شًتط  -وىو ا١تذىب ا١تخالف

اٖتاد األفعاؿ، النية ليس ٢تا أثر، ىو فريضة وأنا نافلة، ىو عصر وأنا ظهر، ال أثر لو، وا١تؤثر ىو اختبلؼ 
                          ً                   ً                               اٖتدت األفعاؿ اإلماـ يصلي أربع ا وا١تأمـو يصلي أربع ا صحت الصبلة مثل معاذ كاف يصلي األفعاؿ فإف 

ً   أربع ا نافلة والذي يصلوف خلفو يصلوف أربع ا فريضة صحت الصبلة، وإف كانت أفعاؿ اإلماـ أقل أيض ا                                                 ً                                   ً   
، فأمر فر()٨تن قـو سصحت الصبلة مثل ما ذكرت ُب حديث النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا صلى وقاؿ: 

)إ٪تا من خلفو أف يتم، وإف كاف أفعاؿ اإلماـ أكثر ال تصح الصبلة؛ للحديث الذي سبق معنا وىو حديث: 
، فهنا ركع اإلماـ وسجد ُب الثانية ُجعل اإلماـ ليؤًب بو فإذا كرب فكربوا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا(

ُب صحيح  -رضي اهلل عنهما–اء ُب حديث ابن عباس والثالثة والرابعة وٓب تتابعو فبل تصح الصبلة، وج
مسلم ١تا سئل عن ا١تسافر يصلي خلف ا١تقيم؟ قاؿ: يتم ىي السنة. إذف ىذا اٟتديث أصل على أف 

–اختبلؼ النيات غَت مؤثر ُب اإلمامة وأما اختبلؼ األفعاؿ فقد سبق شرحو ُب حديث أيب ىريرة وعائشة 
، يؤثر ُب بطبلف الصبلة إذا كانت أفعاؿ اإلماـ أكثر عل اإلماـ ليؤًب بو()إ٪تا جُ السابق:  -رضي اهلل عنهما

 وأما إذا كانت أفعاؿ اإلماـ مساوية ألفعاؿ ا١تأمـو أو أقل من أفعاؿ ا١تأمـو فإف الصبلة صحيحة.
 *** المتن ***

يو قاؿ: ُكنَّا نصلّْي مع رسوِؿ اهلل صلى اهلل عل -رضي اهلل عنو-عن أنس بِن مالٍك  - ٕٕٔ
. فإذا لم يستطْع أحُدنا أف يُمّكن جبهتو في األرِض، بسَط ثوبَو؛ فسجَد عليو. ِة الحرّْ  وسلم في شدّْ

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

 أي من شدة اٟتر. :(فإذا لم يستطْع أحُدنا أف يُمّكن جبهتو في األرضِ ) قولو:
 أي الذي يكوف معو. :(بسَط ثوبَو) قولو:

 فوائد الحديث:



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٖ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

كانوا يسجدوف على   -رضواف اهلل عليهم–الفائدة األؤب: ىذا اٟتديث يدؿ على أف الصحابة 
ُ                                   األرض مباشرة فلم يكن ُب مسجد النيب صلى اهلل عليو وسلم ح صر، وقد ذكروا أف أوؿ من فرش ا١تسجد                                                   

بالبسط وما ُب  عمر فرشو باٟتصباء، وىذه اٟتصباء ٗتفف اٟترارة برش ا١تاء عليها تربد، وأما أوؿ من فرشو
 حكمها فنقلوا إ٪تا كاف ذلك ُب عهد بٍت أمية وقبل ذلك ٓب يكن فرش ُب مسجد النيب صلى اهلل عليو وسلم.

ً                  الفائدة الثانية: يدؿ ىذا اٟتديث أيض ا على أف الصحابة  كانوا ُب عهد النيب   -رضواف اهلل عليهم–                                 
                     ُ                     ابة أنو قاؿ: إنو قد ف تحت علينا الدنيا بعد صلى اهلل عليو وسلم ُب أشد اٟتاؿ، ولذلك جاء عن بعض الصح

ُ                                                  وفاة النيب صلى اهلل عليو وسلم فنخشى أنو قد ع جلت لنا ٙترة عملنا الصاّب. ولذلك ليس من عبلمة ا٠تَتية                                          
                ً                                                                       أف يكتسب ا١ترء خَت ا ُب الدنيا، نعم اهلل عز وجل يعطي بعض ا١تؤمنُت من خَتي الدنيا من باب اطمئناف 

ي يػ ن و  ح ي اة  ط ي ب ة  {ة  الطيبة لو نفسو ومن باب اٟتيا َ  َ ً   َ َِّ  ً م ن  ع م ل  ص اٟت  ا م ن  ذ ك ر  أ و  أ نػ ث ى و ى و  م ؤ م ن  فػ ل ن ح    ُ   َ ِ  ْ  َُ  َ   ٌ  ِ ْ  ُ  َ  ُ َ    َ ْ ُ   ْ  َ  ٍ  َ  َ   ْ  ِ  ً ِ   َ   َ  ِ  َ   ْ  َ }
                                                                  ً             [، ولكنها ليست عبلمة الزمة للكل، ولذلك قاؿ قتادة اٟتياة الطيبة ذكر كبلم ا معناه: ىي ٜٚالنحل: ]

اليد. وليس وجود الدنيا ُب اليد ولذلك أفضل الناس بعد راحة النفس واطمئناف النفس وليس وجود الدنيا ُب 
                                       ً                                                    األنبياء وبعد النيب صلى اهلل عليو وسلم زمان ا؟ ىم الصحابة وقد كانوا ُب ضنك من اٟتياة وا١تعيشة وقلة 

 الطعاـ وغَته ما اهلل بو عليم.
 فقو الحديث:

كاف   -رضواف اهلل عليهم–ا١تسألة األؤب: أف اٟتركة اليسَتة ليست مبطلة للصبلة؛ ألف الصحابة 
٭ترؾ ثوبو، رداءه فيجعلو على األرض ٍب يصلي عليو، أو ثوبو كعمامتو و٨تو ذلك فيجعلو على األرض 

أشياء: ومنها:  أربعة -كما ذكرنا قبل–ذكروا أف مبطبلت الصبلة  -رٛتهم اهلل–فيصلي عليو، والفقهاء 
                            ً                                                                  اٟتركة، وأرادوا أف ٬تعلوا ضابط ا للحركة فقالوا: إف اٟتركة إذا كانت ثبلث حركات متواليات بطلت الصبلة. 
واستدلوا بأدلة منها: صبلة النيب صلى اهلل عليو وسلم فإنو ٖترؾ أقل من ثبلث حركات؛ ألنو كاف على ا١تنرب 

                               ً                   فقط ٍب سجد وىذه حركتاف وليست ثبلث ا، وغَتىا من األدلة، يرقى درجتُت و٬تلس على الثالثة نزؿ درجتُت 
 وألف الثبلث أقل اٞتمع وغَت ذلك.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٖٓٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                         ُ                                                         القوؿ الثا٘ب: أف اٟتركة ال ت بطل الصبلة إال أف تكوف اٟتركة كثَتة ْتيث من نظر للمصلي ظن أنو 
طل الصبلة حىت ليس ُب صبلة من شدة حركتو وتنقلو وتقدمو وتأخره وحركة يديو و٨تو ذلك. ىذه اليت تب
 وإف كانت اٟتركة ثبلث حركات متواليات فالصحيح أهنا ال تبطل الصبلة. وىذا ىو األقرب.

                                                                      ً                ا١تسألة الثانية: أف ىذا اٟتديث أصل ُب مسألة أف ٬تعل ا١ترء بينو وبُت األرض شيئ ا، إذا جعل ا١ترء 
ِ        بينو وبُت األرض شيء وىذه تكلمنا عنها ُب حديث ابن عباس: أ م رنا أف  نسجد على سبعة أعظم. ولكن                                                     ُ 

                        َِ              فإهنم كانوا ٬تعلوف ثياهبم ق ب ل وجوىهم حاؿ  -رضواف اهلل عليهم–نعيدىا ىنا ١تناسبة فعل الصحابة 
                                                ً                                     سجودىم، فهل السنة أف ٬تعل الشخص بينو وبُت األرض شيئ ا كسجاد و٨توه أـ ال ؟ نقوؿ هبذا الًتتيب: 

: األفضل أف يباشر ا١ترء ا١تصلى ما ٓب يكن فيو ٧تاسة فيجوز لو أف يغطيها فإف األرض إذا كانت فيها     ً                                    أوال 
 ٧تاسة فغطيتها بًتاب أو بسجاد جاز لك أف تصلي.

ً                                                األمر الثا٘ب: إذا كاف ا١تسجد مفروش ا فهذا ىو ا١تباشرة، مثل ا١تساجد اآلف مفروشة باٟتصر                                
األصل فما تنزع ىذا وتقوؿ: ومفروشة با١توكيت وبسائر أنواع السجاجيد، فهنا ا١تباشرة تكوف مباشرة ٢تذا 

                                      ُ                                           أريد أف أجعل على األرض مباشرة. ألف ىذا ي عترب ىو ا١تباشر؛ ألنو ىو الذي ٯتشي عليو الناس.
األمر الثالث: أف تأٌب أنت بشيء دوف الناس فتضعو أمامك، كأنك ٕتعل سجادة تصلي هبا وحدؾ 

                      ً                دوف الناس، أو ٕتعل شيئ ا لوجهك و٨تو ذلك.
                   ُ        ً                                           ذا كاف لعذر فإنو ال ي كره مطلق ا. العذر مثل ماذا؟ كأف تكوف األرض حارة، من الفقهاء يقولوف: إ

                                 ً                                                          يصلي على الببلط إذا كاف ا١تسجد ٦تتلئ ا سيعلم أف األرض حارة فيأٌب بفرشة ويصلي عليها أو كرتونة ىذا 
ء جائز، أف تكوف األرض مؤ١تة كأف يكوف فيها حجر أو شوؾ و٨تو ذلك فجعل عليها الشخص ىذا الشي

ً                     أيض ا جائز، مثل الصحابة   .-رضواف اهلل عليهم–  
                                                                                ً    األمر الرابع: قالوا: إذا كانت األرض فيها وساخة. كأف يصلي ا١ترء على شارع فيو ماء مثبل  ىي 
ليست ٧تسة ولكنها وساخة، لو كانت ٧تسة فيجب أف يغطيها لكي تصح صبلتك، لكن ليست بنجاسة 

ً                         نقوؿ: ىنا أيض ا عذر فيشرع لك ىذا الشيء ، لكن لو كانت من غَت عذر مثل أف يأٌب شخص ُب مسجد             
                           ُ            ً                 ُ                                   مفروش فيضع سجادة نقوؿ: ىذا ي كره وليس ٤ترم ا. ١تاذا؟ ألنو قد ي شعر بأف ا١ترء يأنف من غَته أو ينزعج 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٔٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                      ُ                                                                     منهم أو ٨تو ذلك؛ ولذلك ي كره، لو قاؿ: إف ىذا السجاد يسبب ٕب حساسية ُب أنفو. فنقوؿ ىنا: فيو عذر 
ُب حقك وأما من عداؾ فنعم؛ وألنو قد يوىم ٧تاسة ُب ا١توضع، وكثَت من اٞتهاؿ يظنوف ىذا          ً   فليس مكروى ا 

 الشيء.
                                                                             ً      و٭تـر ُب حالة واحدة: من اعتقد مشروعيتو؛ كحاؿ أىل البدع الذي ٬تعلوف على جباىهم نوع ا من 

 الفواصل.
ي وبُت األرض، ا١تسألة الثالثة: ذكرىا الفقهاء وىو قضية ىذا الفاصل الذي يفصل بُت ا١تصل

 يقولوف: إنو على نوعُت:
                        ً     ً                                                   النوع األوؿ: أف يكوف فاصبل  متصبل  باإلنساف، مثل ىذه العباءة اليت ألبسها البشت فأجعلها 

 أمامي فيقولوف: إف ا١تتصل باإلنساف نوعاف:
األوؿ: ما كاف من أعضائو فإنو ال تصح الصبلة بو، كأف يسجد ا١ترء على يده، من سجد على يده 

 تصل بو فبل تصح الصبلة تبطل بالكلية.ىذا م
                                                                                  ً  الثا٘ب: ما ليس من أعضائو وإ٪تا متصل بو، مثل الثوب والغًتة فهذا اٟتديث نص على جوازه خبلف ا 
للشافعية، الشافعية ىم الذين ٯتنعوف فيقولوف: ال يصح أف تسجد على ا١تتصل وإ٪تا على ا١تنفصل. ألهنم 

ؿ ضعيف، والصحيح: أنو ٬توز؛ ألهنم كانوا على ثياهبم اليت كانت يقولوف: ا١تتصل لو حكم عضوؾ. وىذا قو 
 عليهم من الرداء والعمامة و٨توىا.

                          ً                                                           النوع الثا٘ب: أف يكوف منفصبل  عن اإلنساف، مثل السجادة وأف يفرش ثوبو، ىذه تكلمنا عنها أهنا 
                                          ُ     إذا كانت لعذر فبل يكره وإف كاف من غَت عذر في كره.

 *** المتن ***
)ال ُيصلّْي قاؿ: قاَؿ النبي صلى اهلل عليو وسلم:  -رضي اهلل عنو-أبي ُىريرة عن  - ٖٕٔ

 .أحدُكم في الثوِب الواِحِد، ليس على عاتِِقو منو شيٌء(
 :*** الشرح ***



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٖٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 مفردات الحديث:
ً                           أي إذا كاف ا١ترء البس ا لثوب واحد فبل يصلي بو إال  :(ال ُيصلّْي أحدُكم في الثوِب الواِحدِ ) قولو:                   

 وقد جعل على عاتقو منو شيء.
 العاتق معروؼ ىو الكتف. :(ليس على عاتِِقو منو شيءٌ ) قولو:

 فوائد الحديث:
                                                                        ً             ً  الفائدة األؤب: أف السنة للمرء أف يصلي ُب ثوبُت ليس ُب ثوب واحد فيجعل لو إزار ا ورداء، إزار ا 

ً        وقميص ا، سروا ً                                                                        ال  وقميص ا؛ ألنو كلما كثرت الثياب كلما كاف أسًت لو، فمن صلى ُب قميص واحد وليس عليو           ً 
)يزره ولو                                             ّ                                 إزار وال سرواؿ وال غَته نقوؿ: يصح الصبلة ولكن يزر ه كما جاء ُب حديث سلمة بن األكوع: 

اف ُب بيتو، يصلي ، لكي ال تظهر عورتو، وىذا يدؿ على أف األصل أف يصلي ا١ترء بثوبُت حىت لو كبشوكة(
                                        ً              ً                                 ً          بالثوب الذي عليو ىذا القميص و٬تعل ٖتتو ثوب ا آخر إما إزار ا ١تن اعتاد أف يلبس اإلزار أو سرواال  ١تن اعتاد 
أف يلبس السرواؿ فإنو أًب سًت ولذلك ا١تقصود من ىذا اٟتديث: أف ا١ترء يسعى ألف يصلي صبلة بأكمل 

 السًت.
)من صلى ُب ثوب واحد فليجعل على عاتقو منو عليو وسلم قاؿ:  الفائدة الثانية: أف النيب صلى اهلل

، أي ٬تعل طرؼ الثوب على عاتقو لكي يكوف أكمل وال يسقط منو؛ ألف من يصلي ُب ثوب واحد، شيء(
الثوب ُب لساف العرب ىو ا٠تاـ، القماش، ا٠تاـ غَت ا١تخيط مثل اإلزار والرداء يسمى ثوب، فبل ٕتعلو رداء 

        ً                                                     ً                كاف طويبل  قد يظهر من عورتو شيء، وال ٕتعلو اشتماؿ الصماء ليس إزار ا يلتف بو الشخص فقط فإنو ولو  
لف مثل ا٢تنود يلبسوف الساري، إذا ٓب ٬تعل على عاتقو منو شيء إ٪تا لفو ٖتت كتفو يسمى اشتماؿ الصماء 

 ٬تد ا١ترء ىذا منهي عن الصبلة ىكذا، ولكن اجعل على طرؼ منو على عاتقك لكي ال يسقط ولكن إف ٓب
ا فإنو يتزر بو اتزار ا كما جاء ُب اٟتديث وال يشتمل بو اشتماؿ الصماء. ً                     ً                                            إال ثوب ا واحد       ً       

الفائدة الثالثة: ىذا اٟتديث استدؿ بو فقهاء اٟتنابلة وحدىم على أنو ٬تب سًت العاتق ولو ْتبل، 
اٟتبل، ودليلهم ُب ذلك ىذا إضافة لسًت العورة ٬تب تغطية العاتق ولو ْتبل، ولو ٕتعل على عاتقك ٔتثل 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٖٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

اٟتديث عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو ٬تب سًت العاتق، واٟتقيقة: أف ىذا اٟتديث صريح ُب ذلك، فبل 
                                                                ً                      ً  ٬توز لشخص أف يصلي مع قدرتو على أف يسًت عاتقو أو أحد عاتقيو إال فاعبل  لذلك أف يسًت عاتقو خبلف ا 

ع، وىذا غَت صحيح فإف مذىب أٛتد رواية واحدة أنو ٬تب للجمهور، اٞتمهور حكى الكرما٘ب أنو إٚتا 
 سًت العاتق لصحة اٟتديث.

 -رٛتو اهلل–الفائدة الرابعة: مسألة تتعلق ُب مذىب اإلماـ أٛتد، ذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
روايتُت أف أٛتد إذا ٓب تكن ُب ا١تسألة إال رواية واحدة ليست عنو روايتاف أو ثبلث؛ ألف أٛتد يأٌب بال

                                                                                         ً  والثبلث من نصو ىو يأٌب ْتسب أقواؿ الصحابة وخبلفهم، قاؿ: لو كانت لو رواية واحدة ُب ا١تسألة فغالب ا 
أف قولو عليو نص حديث النيب صلى اهلل عليو وسلم وقوؿ الصحابة، ولذلك فاٟتق ُب الغالب يكوف معو مع 

ية واحدة فقط دوف ما عداىا وىو: وجوب سًت ظاىر الدليل، وىنا ىذه ا١تسألة ٦تا روي عن اإلماـ أٛتد روا
 العاتق.

 من ٓب ٬تد ما يسًت بو عاتقو ماذا يفعل؟. س:
         ً                                                                      يًتز اتزار ا، وىنا يأٌب ا٠تطأ عن ا١تعتمرين واٟتجاج عندما يصلي ومعو رداءه ٍب يصلي بدوف  جػ:

                                                                    ً                            رداءه مع قدرتو على أف ٬تعل رداءه على كتفيو، ال يلـز أف ٕتعل الرداء كامبل  وإ٪تا ولو على كتفيك أو أحد  
رء مأمور إذا قاـ ُب الصبلة أف يأٌب كتفيك ُب ىذه اٟتالة يكتفي ا١ترء بذلك؛ ألنو من ٘تاـ السًت وكمالو، وا١ت

بأفضل ىيئة وأحسنها وأكملها، والعرب من عادهتم إذا أرادوا أف يدخلوا على شريف قـو سًتوا عواتقهم، 
سًت العاتق من الدخوؿ على الشرفاء، قد يكشف رأسو لكن يسًت عاتقو، ولذلك عندما يأٌب الشخص أماـ 

 ضل ىيئة ولو بذلك.ربو جل وعبل ُب الصبلة فإنو يأٌب بأف
 *** المتن ***

، عن النبي صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ: -رضي اهلل عنو-عن جابر بن عبد اهلل  - ٕٗٔ
. وأُِتَي بِقْدٍر فيو َخِضراٌت من )من أكَل ثُوًما أو َبصاًل، فليعتزِْلنا، وليعتزْؿ مسجَدنا وليقُعْد في بيِتِو(



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٖٗٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

إلى بعض أصحابو، فلما  )قرّْبُوىا(بر بما فيها من البقوؿ. فقاؿ: بُقوٍؿ، فوجد لها ريًحا. فسأؿ؟ فُأخُ 
 .)ُكْل؛ فإني أُناجي َمْن ال تُناجي(رآه َكرِه أكَلها، قاؿ: 

)َمْن أكَل البصَل والُثوـَ والُكرَّاَث. فال يقربنَّ عن جابٍر، أف النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
 .ى منو بنو آدـ(مسِجَدنا؛ فإف المالئكة تتأّذى مما يتأذّ 

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

ُ              ىاتاف الشجرتاف معلومتاف من أنواع البقوؿ وخ صتا ألف فيهما  :(من أكَل ثُوًما أو َبصاًل ) قولو:                                          
 رائحة تبقى ُب فم الشخص ونفسو بعد أكلو ٢تذا الطعاـ.

أي فبل ٬تلس ٣تلسنا الذي ٧تلس فيو سواء كاف ُب مسجد أـ ُب غَت مسجد،  :(فليعتزِْلنا) قولو:
وىذا يدؿ على أف ا١تسلم إذا كانت منو رائحة مؤذية فإنو يسعى أف ال يؤذي إخوانو ا١تسلمُت بذلك سواء  
كانت من ثـو أـ من بصل أو من غَت٫تا من باب أؤب كمن يشرب الدخاف، أو ما ُب حكمو ٦تا يؤذي 

 رائحتو.
من الفقهاء من يقوؿ: مراد النيب صلى اهلل عليو وسلم مسجدنا أي  :(وليعتزْؿ مسجَدنا) قولو:

مسجده ىو صلى اهلل عليو وسلم دوف من عداه. ولكن جاءت ُب رواية أخرى ثابتة عند أىل السنن: أف 
مسجده صلى اهلل  ، فدؿ على أهنا تشمل ٚتيع ا١تساجد،)وليعتزؿ مساجدنا(النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

 عليو وسلم وغَته.
ً                                               أي ال ٭تضر ٣تلس ا فيو ذكر، وال ٭تضر الصبلة ٚتاعة وسنتكلم عنها بعد  :(وليقُعْد في بيِتوِ ) قولو:            

 قليل.
. :(وأُِتَي بِقْدٍر فيو َخِضراٌت من بُقوٍؿ، فوجد لها ريًحا) قولو:                       ً         ً البقوؿ إما أف تكوف ثوم ا أو بصبل 
يعٍت قاؿ:  (:إلى بعض أصحابو فيها من البقوؿ. فقاؿ: )قرّْبُوىا( فسأؿ؟ فُأُخبر بما) قولو:

           ً      ً  أعطوىا فبلن ا وفبلن ا.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖ٘ٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

أي رأى الصحايب النيب صلى اهلل عليو وسلم كره أكلها فقاؿ النيب  :(فلما رآه َكرِه أكَلها) قولو:
 .)ُكل، فإ٘ب أناجي من ال تناجي(صلى اهلل عليو وسلم: 

ىذه اٞتملة تدلنا على أف أكل الثـو والبصل جائز وأف ما  :َمْن ال تُناجي(ُكْل؛ فإني أُناجي ) قولو:
جاء عند ابن خزٯتة من طريق أيب الزبَت ٤تمد بن مسلم ا١تكي عن جابر: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم هنى 
عن أكل الثـو والبصل. فإف ذلك اٟتديث إف صح على علة فيو فإنو ٤تموؿ على اٞتمع بُت األكل مع 

 لصبلة ُب ا١تسجد.ا
وىذا  :(عن جابٍر، أف النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: )َمْن أكَل البصَل والثُوـَ والُكرَّاثَ ) قولو:

 من مفاريد مسلم.
فهنا زاد الكراث ٦تا يدؿ على أف ا١تقصود ا١تعٌت وىو  :(َمْن أكَل البصَل والُثوـَ والُكرَّاثَ ) قولو:
 الرائحة ا١تؤذية.

 فقو الحديث:
ً                                                        ا١تسألة األؤب: وىي مهمة جد ا وىي أف من أكل الثـو والبصل وما ُب حكمهما كالكراث وغَته                         
جاز لو أف يتخلف عن صبلة اٞتماعة مع وجوهبا، فإف قاؿ امرؤ: لو تعمد ا١ترء أف يأكل؟ نقوؿ: إف تعمد 

ألف ىنا من مقاصد  ا١ترء أف يأكل الثـو والبصل ألجل ترؾ الصبلة فإنو يًتؾ الصبلة ُب ا١تسجد ويأٍب،
                                                ً                                               الشريعة النظر إٔب مقاصد ا١تكلفُت، وأما إف كاف مشتهي ا ٢تذا الطعاـ فأكلو مع قرب الصبلة وٓب يستطع إزالة 
ُ    الرائحة بسبب أو بآخر فإنو يًتؾ الصبلة وال إٍب عليو، وا١تعٌت ُب ذلك: أف ترؾ الصبلة رخصة، وقد ر خص                                                                                      

ُ                                                 ل ر خص ١تن سافر أف يقصر الصبلة من الرباعية إٔب ثنائية، ١تن اتصف هبذا الوصف أف يًتؾ اٞتماعة، مث   
ولكن من سافر ألجل قصد قصر الصبلة أو اإلفطار ُب رمضاف، نقوؿ لو: أنت آٍب و٬تب عليك اإل٘تاـ، 
ولكن ُب الثـو والبصل ُب أذية اآلخرين، إذف متعدي فنقوؿ: صل ُب بيتك. ولذلك نقوؿ للمسلم: إنك إذا 

 ألجل ترؾ الصبلة فإنك آٍب وال شك وقد فعلت كبَتة من كبائر الذنوب. أكلت الثـو والبصل



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٖٙٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                                        ً                                                   ا١تسألة الثانية: إذا أكلتها فلتأكلها مبكر ا قبل الصبلة بساعتُت، تذىب الرائحة ُب الغالب، ساعة أو 
  ً     هي ا ٢تا ساعتُت تذىب الرائحة، أو بعدىا ما يزيل رائحتها مثل النعناع وغَته ٦تا يعرفو الناس، فإف أكلتها مشت

مع حضور اٞتماعة فكلها ال إٍب عليك و٬توز لك أف تتخلف عن اٞتماعة ُب ىذه اٟتالة، ولكن امرؤ دأبو 
ً                                           ً         ً           ً                      دائم ا ُب كل صبلة عصر عندما يأٌب من الدواـ يأكل ثوم ا أو بصبل  يكوف مشتهي ا حىت ال يصلي مع اٞتماعة     

، إذا كانت ىذه عادتك تستطيع أف تؤخر نقوؿ: ال، ىذه واضحة، مقاصد ا١تكلفُت، اإلنساف يعلم مقصده
، فبإمكاف الشخص أف ٯتتنع            ً                                                                                غدائك قليبل  إٔب ما بعد الصبلة أو ٘تتنع من أكلو، االشتهاء ما يكوف كل يـو

 من أكلو بعض األياـ.
ا١تسألة الرابعة: أف بعض أىل العلم استدؿ هبذا اٟتديث على أف صبلة اٞتماعة غَت واجبة، ١تاذا؟ 

. نقوؿ: ىذا غَت صحيح، بل إف من أىل العلم وىو قاؿ: ألنو ٬تو                         ً         ً                                            ز الًتخص بًتكها ١تن أكل ثوم ا أو بصبل 
                         ً                                                            السفاري ُب بعض كتبو ذكر ٨تو ا من سبعة أوجو ُب ضعف ىذا االستدالؿ، ولو قلنا بصحة ىذا االستدالؿ 

ألف ا١تسافر ال يصلي لقلنا: إف الركعتُت ُب صبلة الظهر والعصر الزائد عن الركعتُت األخريُت ليست واجبة؛ 
 إال اثنتُت عندما ترخص، ىي نفسها، ىي رخصة وليست من باب ترؾ الواجب.

  



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٚٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 ٘ٔالشريط: 
 *** المتن ***

 .باب التشهد
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
ا١تقصود بالتشهد ُب األصل مأخوذ من الشهادة أي شهادة أف ال إلو إال اهلل  :(باب التشهد) قولو:

ً                                                                     ُ                 وأف ٤تمد ا رسوؿ اهلل، ومرادىم بباب التشهد أي الدعاء الذي فيو الشهادة وىو الذي ي بدأ بالتحيات؛ ألف        
ُ         التحيات ُب آخرىا وأشهد أف ال إلو إال اهلل وأشهد أف ٤تمد ا عبده ورسولو، وإ٪تا خ ص بالشها                      ً دتُت يعٍت                                                 

ُ                                                                                           خ ص ىذا الدعاء بالتسمية بالتشهد ألجل ىذه الشهادة لشرفها، فإهنا أفضل الكبلـ وأجلو عند اهلل عز وجل 
 وأنفعو أف يأٌب ا١ترء بالشهادة، والفقهاء عندما يتكلموف عن التشهد يعنوف أمرين:

اهلل عليو وسلم ٍب  األمر األوؿ: يعنوف اللفظ، وىو التحيات وما يتبعها من الصبلة على النيب صلى
 الدعاء بعد ذلك.

 األمر الثا٘ب: يعنوف اٞتلسة، واٞتلسة ىي اليت تكوف بعد الثانية أو ُب آخر الصبلة.
 *** المتن ***

قاؿ: علَّمني رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنو-عن عبد اهلل بن مسعود  - ٕ٘ٔ
)التحياُت هلل، والصلواُت والطّيباُت. من القرآف: كما يُعلمني السورَة   -كفي بين كفيو-وسلم التشهَد 

السالـُ عليك أيها النبّي ورحمة اهلل وبركاتو. السالـُ علينا وعلى عباِد اهلل الصاِلحين. أشهُد أف ال إلو 
 . إال اهلل، وأشهُد أف محمًدا عبُده ورسولُو(

)فإنكم إذا وذكره. وفيو:  ...()إذا قعَد أحدُكم في الصَّالِة، فليُقل: التحياُت هلل وفي لفٍظ: 
)فليتخّير من المسألِة ما وفيو:  فعلُتم ذلك، فقد سّلمُتم على كلّْ عبٍد هلل صالٍح في السماِء واألرِض(

 .شاء(



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٖٛٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

كما يُعلمني السورَة   -كفي بين كفيو-علَّمني رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم التشهَد ) قولو:
ىذا اٟتديث ىو أصل ُب األحاديث اليت وردت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب صفة دعاء : (لقرآفمن ا

التشهد، فإنو قد جاء من حديث ابن مسعود ىذا، وجاء من حديث جابر، وجاء من حديث ابن عباس، 
ر ج من ىذه األحا -رٛتو اهلل–، ولكن البخاري -رضي اهلل عنهم–وجاء من حديث غَتىم  ّ              ٓب ٮت   ُ ديث كلها   

إال حديث ابن مسعود ىذا، وإال فإنو توجد صيغ أخرى غَت ىذه الصيغة ورٔتا ٪تر على بعضها بعد قليل، 
ولكن ىذه الصيغة ىي أكمل الصيغ، قد يكوف ُب بعضها زيادات مثل: سؤاؿ اهلل اٞتنة واالستعاذة من النار 

جاء ُب بعض الروايات ُب جاءت ُب حديث جابر، وُب بعض الصيغ تكوف أخصر وأخصر الصيغ ما 
)التحيات هلل حديث ابن عباس عند الدارقطٍت: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم علمو التحيات يقوؿ: 

 ، وىي أخصر صيغة ولكن اللفظة اليت اختارىا البخاري ىي اليت معنا ىنا.والصلوات والطيبات ا١تباركات(
 ثبلثة أمور:وقبل أف نبدأ ُب ىذه اللفظة وشرحها ٬تب أف نعلم 

األمر األوؿ: أف كل صيغة واردة عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب التحيات ٬توز الدعاء هبا، وإ٪تا 
 اختار البخاري وكثَت من أىل العلم ىذه اللفظة ١تعاف رٔتا سنمر هبا بعد قليل.

ايات بلفظ زائد األمر الثا٘ب: أنو ال ٬توز التلفيق بُت ىذه األحاديث، ٔتعٌت تقوؿ جيء ُب بعض الرو 
                                                    ُ                 ُ                   فأزيدىا على حديث ابن مسعود وىكذا ىذا ال ٬توز، التلفيق ي قبل ُب األفعاؿ وال ي قبل ُب األقواؿ وىذه 
قاعدة، يعٍت جاء عن النيب صلى اهلل عليو وسلم صفتاف ُب التكبَت سبق معنا حديث ابن عمر وحديث 

                                  ُ    يو عليو الصبلة والسبلـ، ىنا ٬توز أف ت لفق                                  ُ                  مالك بن اٟتويرث: يرفع يديو إٔب حذو أ ذنيو وإٔب حذو منكب
بينهما فتقوؿ: باإلمكاف أف ٕتعل يديك ُب موضع بُت األذف وبُت ا١تنكب ُب الوسط. ىذا تلفيق ُب األفعاؿ 
 ُ                                                                                  ُ     في قبل، لكن التلفيق ُب األقواؿ أف تأٌب فتقوؿ: أريد أف أٚتع صيغة ٕتمع الصيغ كلها؟ نقوؿ: ال ي قبل 

 التلفيق. وىذا باتفاؽ.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٖٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

األمر الثالث: أف ما ٓب يصح عن النيب صلى اهلل عليو وسلم فبل ٬توز الدعاء بو، والدليل على ذلك 
                               ُ                                                               من حديث ابن مسعود أنو قاؿ: كما ي علمٍت السورة من القرآف. فكما أف السورة من القرآف ال ٬توز الزيادة 

ا، فمن صور الزيادة: أنو جاء ُب                                                               ً عليها ْترؼ فكذلك ال ٬توز الزيادة على الدعاء ا١تقيد وىو التحيات قصد  
بعض الروايات ُب حديث جابر: زيادة بسم اهلل. فيقوؿ ا١ترء: بسم  اهلل التحيات هلل. وىذه الزيادة ضعيفة 
     ً                                                                                             إسناد ا لعلتُت أو أكثر منها: أهنا من طريق أيب الزبَت عن جابر، ورواية أيب الزبَت ُب الغالب غَت مقبولة إال أف 

، ولذلك أعلها ابن القيم ُب الزاد هبذه العلة وقاؿ: و٢تا غَتىا من العلل  تأٌب من طريق الليث           ً                                                                  بن سعد مثبل 
وىو ضعيف. ولذلك اإلماـ أٛتد قاؿ: إنو ال تذكر بسم اهلل قبل التحيات. إذف ىذا واحد من الزيادات اليت 

 ورد فيها حديث ضعيف ولكن ال نوردىا ألف األصل التوقيف.
ّ                                                            و د النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب التحيات، فإذا أراد أف يتشهد قاؿ: الثا٘ب: أف بعض الناس يس

أشهد أف ال إلو إال اهلل وأشهد أف سيدنا ٤تمد رسوؿ اهلل. نقوؿ: ال يصح، نعم ىو عليو أفضل الصبلة 
والسبلـ سيدنا وال شك ولكن ُب ىذا ا١توضع وُب األذاف وُب غَتىا من األدعية اليت جاء النص هبا ال ٬توز 

، ولكن ُب ىذا ا١توضع ال )أنا سيد ولد آدـ وال فخر(تسييده فيها ىو سيدنا وال شك ُب الدنيا وُب اآلخرة 
٬توز تسييده ولذلك أخطأ من أخطأ من بعض علماء ا١تغرب حينما ألف رسالة ُب جواز تسييد النيب صلى 

ً                        د ، نعم ىو سيد لكن ُب ىذا اهلل عليو وسلم ُب التحيات ْتجة أنو جاء عن الصحابة تسييده أي يسمى سي
 ا١توضع ما يسود عليو الصبلة والسبلـ.

ً                                                                 الثالث: من األخطاء أيض ا من بعض الناس ُب الزيادات: أف بعضهم إذا أراد أف يتشهد قاؿ: أشهد                      
 أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو. 

بإسناد صحيح ُب لفظة                                                          ً      إذف األمر الثالث: أف ما ٓب يرد عن النيب صلى اهلل عليو وسلم مطلق ا أو 
                          ً   التحيات فإننا ال نقولو مطلق ا.

 .-رضي اهلل عنو–لقربو منو  :(كفي بين كفيو) قولو:
 أي أنو خصٍت هبذا التعليم. :(كما يُعلمني السورَة من القرآف) قولو:



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٖٓٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

وا                                         ً                          معناىا أف اٟتياة لو جل وعبل، فإف العرب قدٯت ا كانوا إذا أرادوا أف يعظم :(التحياُت هلل) قولو:
ً                                                                                       ملك ا قالوا: لك التحية. أي لك اٟتياة وأصلها من اٟتياة، واهلل عز وجل ىو اٟتي الذي لو كماؿ اٟتياة    
و٘تامها، وجل وعبل ىو احمليي الذي منو اٟتياة ومنو ابتداؤىا وانتهاؤىا وإنشاؤىا وإلغاؤىا، فحينما يقوؿ 

و وإليو، فلو كماؿ اٟتياة جل وعبل ومنو سبحانو ا١تصلي أو الداعي: التحيات هلل. فإنو يقوؿ: إف اٟتياة هلل من
وتعأب اإلحياء ومنو اإلماتة. وكاف بعض العرب يرى أنك ١تا تقوؿ لشخص: لك التحية. أي لك التعظيم 
                 ً                                                                         فلم تكن العرب قدٯت ا ٮتصوف لفظة التحية إال للملوؾ وعلية القـو ٍب أصبحت بعد ذلك تعم كل امرئ كما 

                                                          ً               وف بطوؿ العمر إال لرفعة القـو من باب التفاؤؿ ٍب أصبح يكوف عام ا للناس كلهم،        ً             أهنم قدٯت ا كانوا ال يدع
 إذف فالتحيات هلل أي هلل اٟتياة ابتداؤىا وانتهاؤىا ولو كما٢تا جل وعبل.

ىذه اٞتملة جاءت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم بلفظُت:  :(والصلواُت والطيّباتُ ) قولو:
، فيجوز أف تأٌب بالواو و٬توز أف ٖتذفها، فإهنا واردة )والصلوات الطيبات(، وجاءت: )والصلوات والطيبات(

ٌب  و ن س ك ي }عن النيب صلى اهلل عليو وسلم بالصفتُت، وا١تراد بالصلوات أي أف الصلوات هلل  ِ   ق ل  إ ف  ص بل   ُ  ُ َ  ِ َ  َ     ِ  ْ  ُ
ِ  َ و ٤ت  ي اي  و ٦ت  اٌب  ل ل و  ر ب  ال ع ال م ُت    َ  َ  ْ  ِّ  َ   ِ  ِ  ِ  َ َ َ   َ  َ ْ َ الصلوات ا٠تمس ٍب سائر صلوات  [، والصلوات أجلهإٙٔاألنعاـ: { ]َ 

العبد تكوف هلل سبحانو وتعأب، فكأف العبد ُب هناية صبلتو يقوؿ: إف صبلٌب يا رب ىذه لك ال رياء فيها 
عة وال تشريك خالصة لك جل وعبل. و١تا يقوؿ: والطيبات. أي األعماؿ الطيبة ٚتيع ا فإف اهلل عز  ُ                                                                     ً             وال ٝت     

يقوؿ: يا رب إف األعماؿ الطيبة تكوف لك. وال يكوف لو جل وعبل                       ً         وجل طيب ال يقبل إال طيب ا، فا١تصلي
، فاهلل عز وجل ليس لو الشر )إف اهلل طيب ال يقبل إال طيًبا(ابتداء منو فعل ومن أفعاؿ العباد إال الطيب 

ً                              ، ما يصدر منو سبحانو وتعأب شر ٤تض أبد ا، حىت إبليس وىو من أعظم الشر )والشر ليس إليك(احملض                                     
َ       ِّ ِ ل ي م يز  الل و  ا٠ت  ب يث  م ن  الط ي ب  }َت فيو خ  ِ  َ  ِ َ ْ    ُ      َ   ِ [، ويبتلي ا١تؤمنُت فَتتفع درجات، فاهلل عز وجل ال ٖٚاألنفاؿ: { ] َِ 

يصدر منو إال كل خَت وال يصعد إليو وال يقبل من العمل إال ا٠تَت والطيب، ولذلك ١تا تقوؿ: والطيبات. أي 
 فعلك يا رب وجودؾ طيب وعملنا إليك طيب كذلك.

١تا يقوؿ ا١ترء ُب صبلتو: السبلـ عليك أيها  :(السالـُ عليك أيها النبّي ورحمة اهلل وبركاتو) و:قول
ُب أوؿ أمرىم كاف يدعوف فيقولوف: السبلـ على اهلل. فقاؿ ٢تم النيب  -رضواف اهلل عليهم–النيب. الصحابة 
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 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

لوات والطيبات السبلـ عليك أيها )إ٪تا اهلل السبلـ ولكن قولوا: التحيات هلل والصصلى اهلل عليو وسلم: 
                                                         ُ                              ، فبُت النيب صلى اهلل عليو وسلم أف السبلـ منو جل وعبل فهو الذي ي سأؿ إياه، وأما ا١تخلوقوف فإهنم النيب(

ُ                                                                  ُ                    ي سأؿ ٢تم السبلـ، وكذلك اٟتياة فإهنا منو جل وعبل، ويثٌت عليو جل وعبل هبا، وي سأؿ للمخلوقُت اٟتياة 
َ ُ                           وغَت ذلك، وأما اهلل عز وجل فإنو ىو الذي ٯت  ن هبا و٬تود جل وعبل، و١تا يقوؿ  الصحة والعافية وطوؿ العمر                                      

                                       ُ                                                   ا١ترء: السبلـ عليك أيها النيب. فإف معٌت أف ت سلم على النيب صلى اهلل عليو وسلم أي أف تدعو لو باألمن 
بلـ، وٖتية الناس وبالسبلمة وبكماؿ األماف وكماف األماف يكوف بدخوؿ اٞتنة، ولذلك فإف اٞتنة ىي دار الس

فيها سبلـ، وإذا دخل الناس فيها اٞتنة حيوا بالسبلـ، ولذلك ٝتيت دار السبلـ، فلما تقوؿ لشخص: 
السبلـ عليك أو السبلـ علينا وعلى عباد اهلل الصاٟتُت. غاية ىذا الدعاء هنايتو الدعاء باٞتنة وإال ىو دعاء 

وا١تؤمن عندما يدعو بالسبلـ عليكم أو السبلـ عليك أيها باألمن والسبلمة والعافية واالطمئناف وغَت ذلك، 
ـ  }النيب، ُب اٟتقيقة ىو ٦تتثل ألمر اهلل عز وجل؛ ألف اهلل ُب كتابو سلم على نوح وإلياسُت قاؿ تعأب:  ٌ  س بل  َ  َ

ِ  َ ع ل ى ن وح  ُب  ال ع ال م ُت    َ  َ  ْ  ِ   ٍ ـ  ع ل ى إ بػ ر اى يم  }[، ٜٚالصافات: { ]  ََ   ُ   ِ   َ س بل   َ  ْ ِ    ََ   ٌ ـ  }[، ٜٓٔالصافات: { ]َ  َ َ   ع ل ى م وس ى  َ  َ ٌ س بل    ُ   ََ 
ُ   َ و ى ار وف   ُت  }[، ٕٓٔالصافات: { ]َ َ   ـ  ع ل ى إ ؿ  ي اس  ِ  َ س بل   َ   ْ  ِ   ََ   ٌ [، وغَتىم من األنبياء وقاؿ: ٖٓٔالصافات: { ]َ  َ

ـ  ع ل ى ال م ر س ل ُت  } َ  و س بل   ِ َ  ْ  ُ  ْ    ََ   ٌ َ  َ د  ل ل و  ر ب  ال ع ال م ُت   (ٔٛٔ)َ  ِ  َ و اٟت  م   َ  َ  ْ  ِّ  َ   ِ  ِ   ُ  ْ [، فأمر اهلل عز وجل ٕٛٔ، ٔٛٔالصافات: { ] َ  َْ
 بالسبلـ على األنبياء.

ً                                                                             وا١تؤمن أيض ا ُب صبلتو إذا قاؿ: السبلـ عليك أيها النيب. ىذا اإلتياف بػ أيها ألجل ا١تخاطبة، أنت           
ال ٗتاطب النيب صلى اهلل عليو وسلم وإ٪تا الستحضار الذىن فكأنك تستحضر أف النيب صلى اهلل عليو 

عٌت مواطأة الذكر باللساف وسلم ىو ا١تسلم عليو وىذا يدؿ على أف ا١ترء إذا دعا بشيء يستحضره، ىذا ا١ت
القلب، الذكر ثبلثة أنواع: أعظمو: أف يواطئ الذكر اللساف القلب بأف تستشعر ىذا الشيء، فأنت عندما 
تقوؿ: السبلـ عليك أيها النيب. ىذا استحضار أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ىو ا١تسلم عليو ليس للمناداة، 

)إف هلل مبلئكة : -كما عند النسائي بإسناد صحيح–يو وسلم قاؿ والدليل على ذلك: أف النيب صلى اهلل عل
                                                            ُ         ، فمن سلم على النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب مشرؽ األرض أو ُب مغرهبا ب لغ السبلـ يبلغونٍت سبلمكم(

و                        ً        ً                                       ُ                      با١تبلئكة، وٓب يكن يسمع حي ا أو ميت ا، ال يسمع النيب صلى اهلل عليو وسلم ولكنو ي بل غ ْتديثو الذي قالو ى
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ً          صلى اهلل عليو وسلم كما أخربنا، إذف فأيها النيب أنت ال ٗتاطبو وإ٪تا لبلستحضار وىذا كثَت جد ا ُب لساف                                                                                 
 العرب، حىت أهنم يكلموف اٞتمادات ويكلموف الليل:

َأال أَي ها الَليُل الَطويُل َأال 
 ِا٧َتلي

 

ِبُصبٍح َوما اإِلصباُح ِمنَك  ***
 بَِأمَثلِ 

 

   ً                                     جد ا، فبل ينادوهنم وإ٪تا يستحضرونو ُب الذىن. وىكذا بأشياء كثَتة
                           ُ              ا١ترء إذا أراد أف يدعو فإنو ي سلم على نفسو  :(السالـُ علينا وعلى عباِد اهلل الصاِلحين) قولو:

               ً                                                                           ويدعو لنفسو أوال  ٍب يدعو لباقي الناس، وفرؽ بُت السبلـ والسبلـ الذي يكوف عند الدخوؿ وا٠تروج، فإف 
السبلـ ىنا السنة فيو أف تدعو لنفسك ٍب لغَتؾ؛ ألنو دعاء، وأما السبلـ على الناس فإنك تقوؿ: السبلـ 

ً                                                                         ق ا أف تقوؿ: السبلـ علينا وعليكم. ألف ىناؾ لو معٌت وىنا لو معٌت ٥تتلف، ىنا ٔتعٌت          ُ        عليكم. ال ي شرع مطل
                                                                                         ً  الدعاء، السبلـ علينا وعلى عباد اهلل الصاٟتُت ٔتعٌت الدعاء، فأنت تدعو لنفسك ولعباد اهلل الصاٟتُت، طبع ا 

ً       ١تا تدعو لعباد اهلل الصاٟتُت جاء عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أيض ا ُب ال )إنكم إف فعلتم صحيح أنو قاؿ:                                                        
، فيعم اإلنس واٞتن وا١تبلئكة كل ىؤالء يدخلوف ذلك فقد سلمتم على كل عبد صاّب ُب السماء واألرض(

 ُب السبلـ عندما يسلم عليهم ا١تؤمن، ومن دعا ١تسلم جعل اهلل عز وجل لو من األجر مثل ذلك.
 ً              ً                   ئ ا لو، ليس مؤمن ا فحسب وإ٪تا من صاّب وىنا مسألة: أنو يقاؿ ١تن كاف من صاّب ا١تؤمنُت ىني

ا١تؤمنُت، فكم داع لصاّب ا١تؤمنُت ُب اليـو والليلة، كم عدد ا١تسلمُت؟! وكل ىؤالء يدعو لك ُب اليـو أقل 
شيء عشرات مرات، فلذلك صاّب ا١تؤمنُت إضافة لتسبيح اٞتمادات ٢تم واستغفارىا ٢تم ودعاء ا١تؤمنُت ٢تم 

 لى األمر العظيم الذي ٢تم وا١تثوبة اٞتزيلة منو سبحانو وتعأب جل وعبل ٢تم.  ً                 ٚتيع ا على األرض يدؿ ع
وىذه تسمى التشهد ولذلك  :(أشهُد أف ال إلو إال اهلل، وأشهُد أف محمًدا عبُده ورسولُو) قولو:

إال الشهادة ركن ُب الصبلة ىنا، وركن ُب األذاف، ال يصح أف تؤذف بدوف ما يقوؿ ا١تؤذف: أشهد أف ال إلو 
ً                                                                      اهلل وأشهد أف ٤تمد ا رسوؿ اهلل. وركن ُب ا٠تطبة ولذلك الصحيح وىو قوؿ ٚتاىَت أىل العلم: أف خطبة                
ً                                   اٞتمعة إذا ٓب يقل ا٠تطيب فيها: أشهد أف ال إلو إال اهلل وأف ٤تمد ا رسوؿ اهلل. فإهنا ال تصح، ٬تب الشهادة                                                        
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)إف اٟتمد هلل طبة اٟتاجة فيقوؿ ا١ترء فيها: ولذلك ُب ابتدائها كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم يعلمهم خ
، إذف )وأشهد أف ال إلو إال اهلل وأشهد أف ٤تمًدا عبده ورسولو(، إٔب أف قاؿ: ٨تمده ونستعينو ونستغفره(

 الشهادة واجبة: ُب الدعاء، وُب ا٠تطبة، وُب الصبلة، وُب األذاف. وىذا يدؿ على أ٫تيتها.
و ١تا ذكر ىذا الدعاء عند ابن ماجو ٝتى ىذا الدعاء ٓتطبة ثبت عن -رضي اهلل عنو–ابن مسعود 

 الصبلة، إذف ٝتيت التحيات وٝتيت التشهد وتسمى خطبة الصبلة؛ ألف فيها الشهادتُت.
 فقو الحديث:

                                                                    ً              ا١تسألة األؤب: أف دعاء التشهد واجب، واألصل ُب الواجب ُب الصبلة أف يكوف جزء ا منو ٔتعٌت أنو 
 ؛ ألف الواجب نوعاف:               ُ   تفسد الصبلة إذا ف قد

ا أو ناسي ا بطلت. ً          ً       النوع األوؿ: ركن، إذا تركو ا١ترء عامد                                     
              ُ                      ً  النوع الثا٘ب: ي عفى عنو إذا كاف نسيان ا.

                                                                                ً   واألصل أف كل شيء يكوف األمر بو فإنو يكوف ركن، ما داـ جاء األمر بو فاألصل أف يكوف ركن ا، 
والفقهاء يقولوف: األصل ُب األركاف أف تكوف أفعاؿ وال تكوف أقواؿ إال ُب الواجبات إال ُب الصبلة على 

 .                                               ً  النيب صلى اهلل عليو وسلم والتشهد فإهنا تكوف أقواال 
جعلناىا ُب التشهد األوؿ أي بُت الركعة الثانية والثالثة واجب؛ ألنو مر معنا أف إذف ىي ركن وإ٪تا 

                                ً                                                       ً  النيب صلى اهلل عليو وسلم تركو نسيان ا فجربه بسجود السهو فدؿ ذلك على أنو ُب تلك اٟتاؿ يكوف واجب ا 
 وما عداه فاألصل يبقى على أنو ركن من تركو تبطل صبلتو.

من أف التحيات أو التشهد ٬توز فيو أكثر من صيغة وال ٬توز الزيادة ا١تسألة الثانية: ما سبق معنا 
 على ما ورد عن النيب صلى اهلل عليو وسلم وإ٪تا ٬تب عليو أف يقف عند ما جاء بو النص.

 *** المتن ***
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاؿ: لقيني كعُب بن ُعْجَرة، فقاؿ: أال ُأىدي لك  - ٕٙٔ

لى اهلل عليو وسلم خرَج علينا، فُقلنا: يَا رسوؿ اهلل! قد علمنا كيف ُنَسلُّْم عليك، ىديًة؟ إف النبيَّ ص
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)قولوا: اللهّم صلّْ على محمٍد وعلى آؿ محمٍد، كما صلَّيَت على آِؿ فكيف ُنصلّْي عليك؟ قاؿ: 
إبراىيم إنك إبراىيَم إنَّك حميٌد مجيٌد. اللهم باِرؾ على محمٍد وعلى آؿ محمٍد، كما بارَكَت على آِؿ 

 .حميٌد مجيٌد(
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
ً            يدلنا على أف أعظم ما ي هدى للمرء أف ي هدى علم ا، ولذلك ُب  :(أال ُأىدي لك ىديًة؟) قولو:        ُ              ُ                     

لف ا١ترء ١تن بعده العلم، والنيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا ذكر  ُ                                                      اٟتقيقة خَت ما ٮت  )أف األنبياء ال يورثوف دينارًا              
ّ                        ، يدؿ على أف خَت ما ي ورث العلم، ومن شرؼ العلم أنو ال يػ ق و ـ، العلم الشرعي مع أنو يورثوف العلم( وإ٪تا  َ  ُ                                 ُ                   

عل العلم ٙتن ا ُب  ُ            ً    يورث وي هدى وي بذؿ وُب األجر فيو لكنو ال يقو ـ ٔتاؿ، ولذلك يقولوف: إنو ال ٬توز أف ٬ت                                     ّ                          ُ       ُ      
)زوجتكها ٔتا معك من ى اهلل عليو وسلم قاؿ: ُ               ُ                                   ب ضع أو ُب شراء م ثمن. وأما ما جاء ُب اٟتديث أف النيب صل

، فقد ٛتلو اإلماـ أٛتد واٟتنابلة على أف ىذا خاص بذلك الرجل ١تا جاء ُب رواية عند ابن النجار أنو القرآف(
ُب باب النكاح  -إف شاء اهلل–، رٔتا يأٌب فيها حديث ُب موضعها )ىي لك وال تتعدى لغَتؾ(قاؿ: 

                                                               ُ     ولوف أىل العلم: إنو ال ٬توز أخذ األجرة على العلم، ٬تب على الشخص أف ي علم واالستدالؿ هبا، ولذلك يق
          ً                                                  الناس ٣تان ا، ويدرسهم القرآف كذلك. وإ٪تا جاز أخذ األجرة ُب حاالت:

                                    ً  اٟتالة األؤب: إذا كاف من بيت ا١تاؿ رزق ا.
از أخذ األجرة على اٟتالة الثانية: إذا ٓب يوجد من يقـو بو، ولذلك ألف ٚتاعة من أىل العلم ُب جو 

تعليم القرآف والعلم للحاجة، عندما ال يوجد، عندما تقوؿ: درسوا القرآف وال يوجد من يدرس القرآف إذف 
)الربىاف ُب جواز كتابو ا١تشهور   -رٛتو اهلل–٬توز وىذه اليت ألف فيها الشيخ ٤تمد بن عبد العزيز بن مانع 

شهور عند اٟتنابلة وا١تالكية ّتواز الصَتورة للقوؿ الضعيف ، واستدؿ بالدليل ا١تأخذ األجرة على القرآف(
للحاجة العامة، فإف اٟتاجة العامة تدؿ على تعطل ىذه األمور إف ٓب تؤخذ عليو األجرة، واٟتديث فيها 

 سيمر معنا ُب باب اإلجارة. 
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يو ٦تن                                                            ُ               لكن ا١تقصود أف قوؿ كعب: أال أىدي لك ىدية؟ يدؿ على أف أعظم ما ي هدي بو ا١ترء ألخ
ً                                        ً                         يعرؼ قيمة ىذه ا٢تدية أف يهديو علم ا أو أف ينبئو ٔتسألة، أو أف يذكر لو حديث ا، واٟتقيقة الضنُت والبخيل                                 
الذي يبخل بالعلم، ٨تن قلنا: ال ٬توز أف تأخذ عليو أجرة. والبخيل الذي يبخل بالعلم، من علم مسألة 

ُ      فظن أنو وصل فيها إٔب ا١تنتهى فبخل ٔتا تعلم أو ر زؽ من ا فإنو يكوف ٓتيبل  ٔتعٌت                                              ً                ً     فهم وٓب ٮترب بو أحد                 
                   ً                             ُ                                             الكلمة، ومن كاف ٓتيبل  ٤تق اهلل عز وجل بركة علمو، فبل ي نتفع بالعلم الذي قيل وال يرفعو اهلل عز وجل بو ال 

ً                ُب الدنيا وال ُب اآلخرة، واٟتديث فيو طويل جد ا وليس ىذا ٤تلو.                                        
لم عليك أي ُب التحيات، حينما نقوؿ: السبلـ كيف نس  :(قد علمنا كيف ُنَسلُّْم عليك) قولو:

 عليك أيها النيب ورٛتة اهلل وبركاتو.
 نريد أف نصلي عليك. :(فكيف ُنصلّْي عليك؟) قولو:
قولوا: اللهّم صلّْ على محمٍد وعلى آؿ محمٍد، كما صلَّيَت على آِؿ إبراىيَم إنَّك ) قولو:

مٍد، كما بارَكَت على آِؿ إبراىيم إنك حميٌد حميٌد مجيٌد. اللهم باِرؾ على محمٍد وعلى آؿ مح
                                             ً                                         ىذه الصبلة تسمى بالصبلة اإلبراىيمية؛ ألف فيها ذكر ا إلبراىيم عليو وعلى نبينا أفضل الصبلة وأًب  :مجيٌد(

التسليم، وىي أفضل صيغة ُب الصبلة على النيب صلى اهلل عليو وسلم، أفضل من أف تقوؿ: اللهم صل 
              ُ                                                ا يأٌب ُب أوقات ي ستحب فيها الصبلة على النيب صلى اهلل عليو وسلم كيـو وسلم على ٤تمد. فلذلك ١ت

اٞتمعة وليلتو أفضل ما تصلي على النيب صلى اهلل عليو وسلم فيو بالصبلة اإلبراىيمية، الصبلة اإلبراىيمية 
يغ أفضل صبلة تصلي هبا على النيب صلى اهلل عليو وسلم ىي ىذه، وقد جاءت الصبلة اإلبراىيمية بص

ً                                                                            متعددة كثَتة جد ا أكثر من صيغ التحيات حىت إف بعض أىل العلم على جبللة قدره أنكر لفظة من لفظات               
الصيغة اإلبراىيمية وىي اٞتمع بُت إبراىيم وآلو ُب الصبلة وُب ا١تباركة قاؿ: ال توجد. وىي موجودة ُب 

تأت عن ثبلثة أو أربعة من الصحابة الصحيح، ٦تا يدؿ على أف ألفاظها متعددة ومتنوعة وليس كالتحيات ٓب 
وإ٪تا جاءت بصيغ متعددة وكلها صحيحة، ولكن ا١تقصود أف اإلنساف يأٌب بصيغة واحدة كما قلنا ُب 

؟ قاؿ: إنو ٓب يرد اللهم صل على ٤تمد -وىو الشيخ تقي الدين–            ُ                          التحيات وال ي لفق، الذي أنكرىا ماذا قاؿ 
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وعلى آؿ إبراىيم، إ٪تا ورد إبراىيم فقط أو آؿ إبراىيم فقط. وعلى آؿ ٤تمد كما صليت على إبراىيم 
ً                                         ً                    والصحيح: أهنا وردت وُب الصحيح أيض ا ولكن ما من أحد ٭تيط بالعلم ولو كاف قريب ا منو إال من وفقو اهلل                                

 سبحانو وتعأب ُب جزئية وأما ُب كما٢تا فللو سبحانو وحده اإلحاطة بالعلم.
ى ٤تمد. ما معٌت أف تقوؿ: اللهم صل على ٤تمد؟ ىو ُب اٟتقيقة عندما يقوؿ ا١ترء: اللهم صل عل

دعاء منك للنيب صلى اهلل عليو وسلم، وىذا يدلنا على أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٤تتاج للدعاء ىو بشر، 
َ   ِ  َ  ق ل  إ ٪ت  ا أ ن ا ب ش ر  م ثػ ل ك م  ي وح ى إ ٕب   }تدعو لو بالصبلة وتدعو لو بالسبلـ فهو ٤تتاج بشر    ُ  ْ  ُ  ُ ْ  ِ  ٌ  َ  َ  َ َ   َ   ِ  ْ ْ   َِ  ٌ أ ٪ت  ا إ ٢ت  ك م  إ ل و   ُ   ُ ُ َ  ِ  َ    َ }

[، فهو بشر ٭تتاج الدعاء وىو ينتفع هبذا الدعاء عليو الصبلة والسبلـ، وأنت تنتفع بو ورٔتا ٓٔٔالكهف: ]
سنذكر بعض من اآلثار اليت تنتفع هبا أنت، إذف ىو دعاء لو، ما الدعاء لو؟ يعٍت إذا صلى اهلل على ٤تمد، 

ئ ك ت و  ي ص ل وف  ع ل ى الن يب   ي ا}ؿ تعأب: وصبلة العبد وصبلة ا١تبلئكة؟ قا ِّ  َ إ ف  الل و  و م بل  ِ        ََ   َ     َ  ُ  ُ َ َ  ِ َ  َ َ َ       َ َْ ِ  أ يػ ه ا ال ذ ين  آم ن وا ص ل وا ع ل ي و   ِ        َ       ُ َ   َ   ِ       َ    َ 
ل يم ا ً  و س ل م وا ت س   ِ  ْ  َ    ُ ِّ  َ [، صبلتنا على النيب دعاء لو، صبلة اهلل على النيب ما معناىا؟ ىو ثناؤه ٙ٘األحزاب: { ]َ 

رة وإ٪تا ثناؤه جل وعبل على النيب صلى اهلل عليو وسلم، فإف من أثٌت جل وعبل عليو، ليست الرٛتة وال ا١تغف
اهلل عليو رفعو جل وعبل، ولذلك ىو أرفع الناس درجة ُب اٞتنة وأكثر من يثٍت اهلل جل وعبل عليو ىو؛ ألنك 

مد تدعو لو بالثناء والرفعة صلوات اهلل وسبلمو عليو، فتقوؿ: اللهم صل على ٤تمد وعلى آؿ ٤تمد. آؿ ٤ت
: آلو الذين ٖتـر عليهم الصدقة ىم أىل بيتو باتفاؽ، منهم أىل                                       ً                                                          صلى اهلل عليو وسلم الذين نصلي عليهم أوال 
ُ       ُ    ُ                                            بيتو قيل: بنو ىاشم، وقيل كذا يعٍت و سعت وض يقت أ دخل فيها ا١توإب وىكذا، ىذه مسألة أخرى ُب باب                                   

 الزكاة. 
ة على آؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم ٖتتمل وأما ُب باب الدعاء فإف أىل العلم يقولوف: إف الصبل

أف يكونوا ىم آؿ بيتو األتقياء فقط؛ ألف من آؿ بيتو صلى اهلل عليو وسلم من ليس بالتقي، وعلى سبيل 
              ً                                                                            ا١تثاؿ: فإف رجبل  اٝتو معاوية بن عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب، جده ابن عم النيب صلى اهلل عليو وسلم، 

                                 ُ       ً             معروؼ ٔتكانتو وفضلو، ومعاوية ىذا ق تل زنديق ا مع أنو من  -رضي اهلل عنو–ار وجده جعفر ىو جعفر الطي
 آؿ بيت النيب صلى اهلل عليو وسلم، إذف عندما ندعو إ٪تا ندعو للرب إف كاف كذلك. 
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وقاؿ كثَت من أىل العلم: إف الذين يدخلوف ُب الدعاء ىم األتقياء من أمة ٤تمد. وىذا نص عليو 
إحدى الروايتُت عن الشافعي، وقاؿ هبا بعض فقهاء ا١تدينة، واستدلوا ٔتا جاء ُب كتاب اإلماـ أٛتد، وىي 

، إف صح )كل تقي(الفوائد لتماـ الرازي بإسناده أف النيب صلى اهلل عليو وسلم سئل من أىلك؟ قاؿ: 
أف  اٟتديث فهو نص لكن فيو مقاؿ، ولذلك يقوؿ الشيخ عبد الرٛتن بن سعدي: األؤب ُب باب الدعاء

       ً                                                                         يكوف عام ا للمسلمُت، أليس السبلـ سلمت على النيب صلى اهلل عليو وسلم ٍب سلمت على عباد اهلل 
الصاٟتُت، فمن باب ا١تقارنة الصبلة تصلي على ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم وعلى الصاٟتُت من أتباعو، كما 

وإ٪تا أتباعو؛ ألف إبراىيم عليو أف إبراىيم عليو السبلـ تصلي عليو وعلى آلو، وليس ا١تقصود ذريتو فحسب 
السبلـ كاف أمة فمن تبعو كاف من أمتو عليو الصبلة والسبلـ، وىذا رأياف ألىل العلم ولكن ٨تن نتبع نصلي 
على ٤تمد وآلو ولكن نرجو أهنا تشمل كل تقي لعل اهلل عز وجل أف يدخلنا إف كنا من أىلها ُب ىذه 

 الدعوة.
تكلمنا قبل قليل أهنا جاءت إبراىيم  :(راىيَم إنَّك حميٌد مجيدٌ كما صلَّيَت على آِؿ إب) قولو:

، وحده، وجاءت ُب بعض الروايات اٞتمع بُت إبراىيم )آؿ إبراىيم(وحدىا، وجاءت ُب بعض الروايات: 
 وآلو.

 ىذا من الثناء على اهلل عز وجل.: (إنَّك حميٌد مجيدٌ ) قولو:
ا١تباركة على ٤تمد وآلو ا١تباركة فيما خرج منو  :(محمدٍ اللهم باِرؾ على محمٍد وعلى آؿ ) قولو:

                                                                   ً                                صلى اهلل عليو وسلم ُب اتباعو وأتباعو ولذلك كاف إبراىيم عليو السبلـ مبارك ا،  فالنبوة ُب ذريتو عليو الصبلة 
والسبلـ واإلماـ فيو و٤تمد صلى اهلل عليو وسلم ىو أشبو الناس بإبراىيم، وأوؿ من ٝتى الناس مسلمُت 

 اىيم عليو السبلـ وىكذا، فلذلك بارؾ اهلل عز وجل ُب إبراىيم وُب آلو.إبر 
 فقو الحديث:

ا١تسألة األؤب: أف السنة ١تن صلى على النيب صلى اهلل عليو وسلم أف ٬تمع مع الصبلة السبلـ، وقد  
لنيب صلى اهلل عليو كاف بعض احملدثُت أظنو الكنا٘ب أو غَته مشهور ُب كتب احملدثُت األوائل: أهنم إذا ذكروا ا
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كما    )صلعم(أو  )ص(وسلم من باب االختصار يقوؿ: صلى اهلل عليو. ألهنم يكتبوف بسرعة وال يكتبوف 
                                                              ً                          كتب بعض ا١تستشرقُت ا١تعاصرين ولكن كانوا يكتبوف صلى اهلل عليو اختصار ا، فرأى بعض احملدثُت ُب ا١تناـ 

ن األجر الشيء العظيم لفوت تركك التسليم علي ُب النيب صلى اهلل عليو وسلم وىو يقوؿ لو: لقد فاتك م
ً                                                                      الكتاب. ولذلك السنة دائم ا إذا صليت على النيب صلى اهلل عليو وسلم أف تسلم عليو فتقوؿ: صلى اهلل عليو                         
وسلم. ٕتمع بُت ىاتُت اللفظتُت، والدليل عليو أف الصحابة فهموا ذلك فقالوا: نعرؼ السبلـ فكيف 

 الصبلة. فنجمع بينهما.
ا١تسألة الثانية: أنو ١تا سألوا النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب قو٢تم: فكيف نصلي عليك؟ ىذه تشمل  
كما قلت قبل قليل: ُب داخل الصبلة وغَتىا، فأفضل صيغة للصبلة على النيب صلى اهلل عليو وسلم ىي 

اٟتديث وفيو مقاؿ                                                               ُ        ىذه الصيغة، سواء يـو اٞتمعة، سواء وأنت تدعو، ولذلك جاء ُب حديث أ يب إف صح
، قاؿ: الربع؟ (ما شئت)يا رسوؿ اهلل إ٘ب أكثر الصبلة عليك، فكم أجعل لك من صبلٌب؟ قاؿ: أنو قاؿ: 

، قاؿ الثلثُت؟ (ما شئت، وإف زدت فهو خَت)، قاؿ النصف؟ قاؿ: (ما شئت، وإف زدت فهو خَت)قاؿ: 
. (ا يكفى ٫تك ويغفر ذنبكإذً )اؿ: ، قاؿ: أجعل لك صبلٌب كلها؟ ق(ما شئت وإف زدت فهو خَت)قاؿ: 

فقولو: أجعل لك صبلٌب كلها. يعٍت أجل لك الدعاء فبدؿ أف ادعو ُب سحر الليل وُب آخره أو ُب آخر 
)إذف هنار اٞتمعة بدؿ ما ادعو أصلي على النيب صلى اهلل عليو وسلم، قاؿ لو النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

، ىذا اٟتديث من حيث ا١تعٌت ال إشكاؿ فيو لكن اإلسناد قد يكوف فيو مقاؿ، ُتكفى ٫تك وتُعطى سؤاؿ(
لكن من حيث ا١تعٌت صحيح؛ ألنو جاء من حديث أيب سعيد ا٠تدري بإسناد ال بأس بو وإف كاف من طريق 

)من شغلو ذكري عن مسائليت أعطيتو أفضل ٦تا أعطي عطية العوُب: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
، والصبلة على النيب صلى اهلل عليو وسلم ذكر هلل عز وجل أو ُب معٌت الذكر؛ ألهنا من ذكر اهلل ئلُت(السا

عز وجل، فا١تقصود أف كثرة الصبلة على النيب صلى اهلل عليو وسلم فاضل وال شك، ومن صلى على النيب 
ذلك جاء عن بعض العلماء: أف                                       ً                      صلى اهلل عليو وسم مرة صلى اهلل عليو هبا عشر ا، أثٌت اهلل عليك عشر، ول

أؤب الناس بصحبة النيب صلى اهلل عليو وسلم ىم الذين يعنوف ْتديثو. ما ُب أحد يكرر اٝتو والثناء عليو 
 والصبلة مثل الذي يقرأ اٟتديث، ولذلك يقوؿ بعضهم: 
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أىل اٟتديث ٫تو أىل 
 النيب وإف

 

ٓب يصحبوا نفسو أنفاسو  ***
 صحبوا

 

ً            دائم ا يصلي على  النيب صلى اهلل عليو وسلم، أؤب الناس بو أكثرىم بو صبلة كما جاء عن النيب    
 صلى اهلل عليو وسلم.

ا١تسألة الثالثة: أف الصبلة على النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب الصبلة ا١تعروفة ركن، فمن تركها 
ا أو ناسي ا بطلت صبلتو، وىذا ىو الصحيح وىو من مفردات ا١تذىب، والدليل ً          ً                                                        متعمد  : داللة االقًتاف، قالوا:     

، أمر، فدؿ على أف الصبلة على النيب صلى اهلل عليو وسلم ركن ُب )قولوا(نعرؼ نسلم فكيف نصلي؟ قاؿ: 
 الصبلة ال ٬توز تركها ْتاؿ.

 :-رٛتو اهلل–وىنا نكتة لطيفة ذكرىا الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب 
النيب صلى اهلل عليو وسلم وتستنقصونو  وغَتؾ تسبوف -للشيخ ٤تمد–فإف بعض اٞتهاؿ قالوا: أنت 

وتقولوف: إنو مات وأنو ال يسمع وأنو ال يستطيع أف ينفعٍت ويضر٘ب اآلف وإ٪تا النافع والضار ىو اهلل سبحانو 
ً                              ً      وتعأب وإ٪تا يػ بػ ل غ با١تبلئكة فأنتم تستنقصونو. قاؿ: من أىل تعظيم ا للنيب صلى اهلل عليو وسلم وإجبلال  الذي                                                َ ُ             

                                                                        ُ            عز وجل ويأ٘تر بأمره سبحانو وتعأب فيما نقلو النيب صلى اهلل عليو وسلم فأخذ ٔتا ن قل عن النيب  يعظم اهلل
صلى اهلل عليو وسلم ىذا يعظمو أـ الذي يبتدع من عنده زيادة؟! ىذا من جهة، ومن جهة أخرى: فقهاء 

كن ال ُب الصبلة وال ُب اٟتنابلة وحدىم ىم الذين يقولوف: الصبلة عليو ركن. من عداىم يقولوف: ليست ر 
ا٠تطبة وال ُب غَتىا، يقوؿ: أنا أقوؿ ىي ركن. فدؿ ذلك أف تعظيم النيب صلى اهلل عليو وسلم ليس بالدعوى 

ُ       ُ ق ل  إ ف  ك ن ت م  ٖت  ب وف  الل و  ف ات ب ع و٘ب  ٭ت  ب ب ك م  الل و  }وإ٪تا باالتباع   ُ  ِْ ْ ُ  ِ   ُ  ِ   َ   َ      َ    ُِ   ْ  ُْ  ُ   ْ  ِ  ْ [، ىذا ٤تبة اهلل، فمن باب ٖٔآؿ عمراف: { ]ُ 
 ٤تبة النيب صلى اهلل عليو وسلم باتباعو، أشد الناس ٤تبة للنيب صلى اهلل عليو وسلم الذين يتبعونو.أؤب 

ا١تسألة الرابعة: عند قو٢تم: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟. السبلـ على النيب 
والرباعية؟ ثنتاف، والصبلة  صلى اهلل عليو وسلم أو التحيات أو  ا٠تطبة أو التشهد كم مرة ُب الصبلة الثبلثية

عليو، عليو الصبلة والسبلـ ىل ىي ُب ا١توضعُت أـ ُب موضع واحد؟ أما ُب التشهد األخَت فبل شك سواء  
كانت ثنائية ُب التشهد األخَت أو الثبلثة والرباعية ُب التشهد األخَت فبل شك أف الصبلة على النيب صلى اهلل 
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إشكاؿ، وأما ُب الثبلثية والرباعية فإف كاف فيو تشهد أوؿ فإف ألىل  عليو وسلم فيو واجب أو ركن ما فيو
 العلم فيو ثبلثة آراء:

القوؿ األوؿ: أنو ال يصلى على النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب التشهد األوؿ. وىذا ىو ا١تذىب، 
هد األوؿ كأ٪تا ١تاذا؟ قالوا: ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم كما ثبت عند الًتمذي كاف إذا جلس ُب التش

جلس على رضف يعٍت حجارة ٤تماة، فدؿ على أنو كاف يستعجل القياـ، فلو كاف يصلي على نفسو أو 
يصلي عليو الصحابة ١تا كاف ىذا التشهد األوؿ قصَت، ىذا من جهة، ومن جهة ثانية: أف أبا جعفر 

 عليو وسلم ُب التشهد األوؿ.                                        ُ                    الطحاوي نقل ُب بعض كتبو اإلٚتاع على أنو ال ي صلى على النيب صلى اهلل
القوؿ الثا٘ب: أنو ٬تب الصبلة على النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب التشهد األوؿ والثا٘ب. بداللة 
اٟتديث: عرفنا كيف نسلم فكيف نصلي. فدؿ على أنو ال يكوف سبلـ إال ومعو صبلة، وأظنو قوؿ بعض 

 الظاىرية ونسيت من وافقهم.
على النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب التشهد األوؿ مشروعة. يعٍت جائزة أو القوؿ الثالث: أف الصبلة 

مستحبة لكنها ليست بواجبة، وىذا رأي وسط بُت القولُت وىو الذي ذىب إليو ابن القيم ويرجحو شيخنا 
مل اإلٚتاع الذي نقلو الطحاوي على وجوب الصبلة عليو صلى -رٛتو اهلل–الشيخ عبد العزيز بن بار  ُ                                                    ، و٭ت     

 عليو وسلم فيكوف اإلٚتاع متقدـ على عدـ وجوب الصبلة عليو ُب التشهد األوؿ ولكنو مشروع، وال اهلل
نقوؿ: نقف كما قاؿ بعض الفقهاء: تقف تكرر التحيات، ال، إذا أطاؿ اإلماـ ُب اٞتلسة األؤب ُب التشهد 

 ألف الفعل مشروع.فإنك تقرأ التحيات ٍب تصلي على النيب صلى اهلل عليو وسلم من غَت كراىة؛ 
 *** المتن ***

قاؿ: كاف رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يدُعو:  -رضي اهلل عنو-عن أبي ُىريرة  - ٕٚٔ
)اللهّم إني أعوُذ بك من عذاِب القبِر، ومن عذاِب النَّار، ومن ِفتنِة المحيا والَممات، ومن فتنِة 

 .المسيِح الدّجاؿ(
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أَحدُكم فليستعْذ باهلل من أربع. يقوُؿ: اللهّم إني أعوُذ بك من )إذا تشّهَد وفي لفٍظ لمسلٍم: 
 ثم ذكَر نحوه. عذاِب جهنم ...(

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

أي بعد الصبلة يعٍت قبل السبلـ وبعد ذكره  :(كاف رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يدُعو) قولو:
 .التحيات، ُب آخر صبلتو كما جاء ُب بعض األحاديث

 فقو الحديث:
                                ً                                                     ا١تسألة األؤب: إثبات عذاب القرب خبلف ا للمعتزلة سواء القدماء منهم أـ احملدثوف فإف عذاب القرب 

ُ  ًّ  الن ار  يػ ع ر ض وف  ع ل يػ ه ا غ د و ا }ثابت ُب كتاب اهلل عز وجل، ولذلك يقوؿ اهلل عز وجل عن فرعوف وقومو:   ُ    َ  ْ َ َ   َ   ُ  َ  ْ  ُ   ُ      
ـ  تػ ق وـ  الس اع ة   ي ا و يػ و  َ ُ  و ع ش         ُ  ُ  َ   َ ْ  َ  َ   ًّ  ِ  َ ل وا آؿ  ف ر ع و ف  أ ش د  ال ع ذ اب  َ  َ   ِ أ د خ   َ  ْ     َ  َ  َ  ْ  َ ْ  ِ  َ      ُ ِ  ْ [، إذف العذاب األوؿ الذي يعرضوف ٙٗغافر: { ]َ 

                                                                                    ً        عليو ُب الربزخ وىو عذاب القرب، وعذاب القرب عقيدة أىل السنة واٞتماعة أنو على الروح واٞتسد مع ا، ليس 
: حياة الدنيا، وحياة الربزخ                             ً                                      على الروح فقط بل ىو عليهما مع ا، كيف؟ اهلل أعلم، فإف اإلنساف لو حياتاف

يػ ي تػ ن ا اثػ ن تػ ُت   }وحياة اآلخرة  ِ ق ال وا ر بػ ن ا أ م تػ ن ا اثػ ن تػ ُت   و أ ح  ْ  َ َ  ْ    َ  َ ْ  َ  ْ  ََ  ِ ْ  َ َ  ْ    َ     َ [، فلو ثبلث حياة كل حياة ٥تتلفة عن ٔٔغافر: { ] َ ُ     َ    َ  َ 
        ً                                                                                  األخرى ٘تام ا ىيئتها وطبيعتها ٥تتلفة، نعتقد أف األنبياء أحياء ُب قبورىم لكن ليست حياهتم ُب الربزخ  

اهتم ُب الدنيا، لذلك نقوؿ: ال يسمع النيب صلى اهلل عليو وسلم البعيد بنص حديث النيب صلى اهلل كحي
عليو وسلم وىكذا، فعذاب القرب ثابت على الروح واٞتسد، كيف؟ اهلل أعلم، جاءت أحاديث كثَتة تبلغ حد 

، يثبت التواتر ُب عذاب القرب، ومن ()عذاب القرب                                           ً      ً     التواتر ا١تعنوي ٚتع فيها أبو بكر البيهقي كتاب ا كامبل  اٝتو 
أصح األحاديث ُب الباب أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يستعيذ باهلل من عذاب القرب، وقد قاؿ النيب 

، فكل لو عذاب ولكن )إف ُب القرب ضمة لو ٧تا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ(صلى اهلل عليو وسلم: 
 ضمة شديدة ٗتتلط فيها أضبلعو.ٮتتلف الناس بُت ضمة يسَتة وبُت 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٖٛ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ا١تسألة الثانية: ىذا اٟتديث فيو دليل على ا١تسيح الدجاؿ الذي ٮترج آخر الزماف وىو رجل من بٍت 
آدـ، وكذب من ظن أنو الفنت أو ظن أنو غَت ذلك من األمور، إ٪تا ا١تسيح الدجاؿ ورد اٟتديث الصحيح 

، فهو من بٍت آدـ وذكر النيب صلى اهلل عليو  إسرائيل()إنو من بٍتعنو صلى اهلل عليو وسلم حينما قاؿ: 
وُب –                           ً                                                            وسلم من صفتو ما ٓب يذكره نبي ا من األنبياء، وقد ذكر النيب صلى اهلل عليو وسلم: أنو ما من فتنة 

من خلق آدـ إٔب قياـ الساعة أعظم من الدجاؿ(، يعٍت أعظم فتنة، ولذلك جاء ُب  -رواية: ما من شيء
رب ٓتربه وأف ي نبأ من  فتنة الدجاؿ ٧تا من كل فتنة بعدىا( )من ٧تااٟتديث:  ُ            ُ    ، أعظم فتنة، ولذلك السنة أف ٮت                              

ْتديثو، وقد جاء ُب حديث عند عبد اهلل بن اإلماـ أٛتد ُب زوائد ا١تسند بإسناد رجالو ثقات من حديث 
 .ئمة ذكره على ا١تنابر()ٮترج الدجاؿ حينما يًتؾ األالصعب بن جثامة أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

ا١تسألة الثالثة: ىذا اٟتديث يدلنا على موضع الدعاء ُب الصبلة، فإف الصبلة فيها مواضع للدعاء 
         ً                                     بعضو مطلق ا وبعض مقيد، سنمر عليو اٟتديث القادـ.

ا١تسألة الرابعة: من اإلشكاالت اليت ُب اٟتديث أف ىذا الدعاء الذي ذكره النيب صلى اهلل عليو 
                     ُ                                                             ىو من أىم األدعية اليت ي دعى فيها بعد التشهد، بل إف بعض أىل العلم شدد فيو، فقد ثبت ُب وسلم 

صحيح مسلم أف طاوس بن كيساف اليما٘ب راوي ىذا اٟتديث كاف يأمر ابنو أف يدعو بو فإذا ٓب يدع بو أمره 
وىم الظاىرية وحدىم: أف يعيد الصبلة؛ أل٫تية ىذا الدعاء وخطورتو وتأكده، ولذلك قاؿ بعض أىل العلم 

إف ىذا الدعاء واجب ُب الصبلة. ولذلك ٬تب على ا١تسلم أقل األحواؿ أف ٭ترص على ىذا الدعاء 
ً          با٠تصوص وإف زاد من غَت من األدعية فحسن ولكن ىذا الدعاء آكد األدعية، واإلنساف دائم ا يستحضر                                                                             

الدجاؿ، ولذلك يقولوف: إف ىذا الدعاء من ىذه األمور: عذاب القرب، وفتنة احمليا وا١تمات، وفتنة ا١تسيح 
 جوامع الكلم اليت أوتيها عليو الصبلة والسبلـ.

ا١تسألة ا٠تامسة: أنو ورد ُب اٟتديث األوؿ تقدٙب عذاب القرب على عذاب النار، وجاء ُب اٟتديث 
أف األصل ُب  األوؿ: أنو عذاب النار، وُب الثا٘ب: عذاب جهنم، فهنا اختلفت األلفاظ و٨تن ذكرنا قاعدة:

            ُ                                                                                  األدعية إذا ق يدت بزماف أو ٔتكاف أو بعدد أو بفضل فاألصل فيها التوقيف، وىنا اختلفت الروايات فنقوؿ: 
–إف ىذه الروايات تدؿ على أف ىذا الدعاء منقوؿ با١تعٌت؛ ألنو من طريق واحد كلو من حديث أيب ىريرة 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٖٛ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

على وجوبو؛ ألف األدعية اليت على سبيل الوجوب  فنقل با١تعٌت وىذا يدؿ على استحبابو ال -رضي اهلل عنو
 تكوف بنصها.

 *** المتن ***
؛ أنو -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بِن َعمرو بن العاص، عن أبي بكٍر الصّديق  - ٕٛٔ

)ُقل: اللهّم إني ظلمُت قاَؿ لرسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: علَّمني دعاًء أدُعو بو في َصالتي. قاؿ: 
ظُلًما كثيًرا، وال يغفر الذُّنوَب إال أنَت، فاغفْر لي مغفرٌة من ِعندؾ، وارحْمِني إنك أنَت الغفوُر نفِسي 
 .الرحيُم(

 :*** الشرح ***
رضي اهلل –عن أيب بكر الصديق  -رضي اهلل عنهما–ىذا حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

١تاذا ذكر الراوي عن أيب بكر الصديق مع أف األصل ُب طريقتو ال  -رٛتو اهلل–، ىنا الشيخ عبد الغٍت -عنو
ً                                                                                يذكر إال واحد ا إال أف يكوف لو مناسبة مثل: قصة عبد الرٛتن بن أيب ليلة مع كعب بن عجرة عندما قاؿ:             
أال أىديك ىدية. ألف احملدثُت ينظروف للنكت ُب اإلسناد، ومن نكت اإلسناد أف يروي صحايب عن 

ايب، حىت إف بعضهم ٚتع أحاديث رواىا صحايب عن صحايب عن صحايب عن صحايب، أربعة صحابة صح
رواىا بعضهم عن بعض، ولذلك الشيخ عبد الغٍت ىو من أئمة ىذا الفن وبنوه من بعده جاءىم لقب 

ْ                                                                               ي س م و ف بابن اٟتافظ، إذا رأيت أحد من علماء دمشق ُب القرف السابع أو الثامن أو التاسع يس    َ مى بابن ُ 
اٟتافظ فهو من ذرية ىذا الرجل الشيخ عبد الغٍت ا١تقدسي، ولذلك اهلل عز وجل جعل لكتابو ىذا العمدة 
عل لكتاب من كتب األحكاـ مطلق ا ش رح بعده بنذر يسَت وقرئ عليو ُب حياتو حىت أهنم  ُ                                           من القبوؿ ما ٓب ٬ت     ً                           ُ                

عضهم أنكر ٝتاعو، لكن ثبت عند ذكروا أف الفخر البخاري صاحب ا١تشيخة ىل ٝتعو منو أـ ال؟ ب
التلمسا٘ب أنو ٝتع ىذا الكتاب من الشيخ عبد الغٍت، ألف أعلى إسناد لو من طريق الفخر البخاري صاحب 
ا١تشيخة؛ ألنو من نفس أسرتو فكلهم من ا١تقادسة وٝتي البخاري؛ ألنو كاف لو عناية بصحيح البخاري، 

 .-رٛتو اهلل–بالنكت اٟتديثية لعنايتو باٟتديث                                  ُ    فا١تقصود من ىذا أف الشيخ عبد الغٍت ي عٌت 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٖٗٛ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 مفردات الحديث:
ىنا ١تا قاؿ: علمٍت دعاء أدعو بو ُب صبلٌب. ال يوجد  :(علَّمني دعاًء أدُعو بو في َصالتي) قولو:

                                         ُ                                                   ال ُب ىذه الرواية وال ُب غَتىا ما يدؿ على أنو ي دعى بو بعد التشهد، وإ٪تا ىذا الدعاء ُب الصبلة، والذي 
: ُب صبلٌب. قد يكوف ُب السجود وقد يكوف ُب غَته، ولكن النكتة ُب اإلتياف هبذا اٟتديث ُب التشهد ورد

 با٠تصوص وٓب يذكر ُب السجود: أف يعرؼ ا١ترء مواضع الدعاء فإف الصبلة فيها مواضع للدعاء:
النيب صلى  ا١توضع األوؿ: الذي ىو معنا ىنا وىو قبل السبلـ ُب التشهد األخَت، بعد الصبلة على

 اهلل عليو وسلم.
 ا١توضع الثا٘ب: السجود.

 ا١توضع الثالث: بُت السجدتُت.
 ا١توضع الرابع: بعد الرفع من الركوع عند القنوت، وخاص ُب الوتر، وعند النوازؿ.

 ا١توضع ا٠تامس: ُب االستفتاح وُب الركوع وٓب يرد فيهما إال النص. 
أنك ال تدعو بدعاء مطلق وإ٪تا بدعاء مقيد إال ُب والقاعدة: األصل ُب األدعية ُب الصبلة 

موضعُت: ُب السجود، وُب ما قبل السبلـ، إذا جاء شخص وجلس ُب اٞتلسة بُت السجدتُت فدعا بدعاء 
)رب اغفر من عنده رب اغفر ٕب ولوالدي وزاد ُب الدعاء، فإف الذي ورد عن النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

                                     ُ                            زيادة أربع ٚتل، لو زاد عن ذلك نقوؿ: ال ي شرع، إ٪تا الدعاء ا١تطلق الذي  ، وجاء من حديث ابن عباسٕب(
نص عليو ا١ترداوي ُب –تدعو ٔتا شئت ُب السجود وقبل السبلـ. ومع ىذين ا١توضعُت الفقهاء يقولوف 

اء : إنك ال تدعو فيها إال ّتوامع الكلم. فبل تدعو بالتفاصيل فبل تقوؿ: اللهم ارزقٍت زوجة حسن-اإلنصاؼ
ر ة  ح س ن ة  و ق ن ا }                   ً    ً                      وال دابة ٫تبلجة وال ماال  كثَت ا. و٨تو ذلك وإ٪تا تقوؿ:  خ  نػ ي ا ح س ن ة  و ُب  اآل  َ  ِ َ  ر بػ ن ا آت ن ا ُب  الد    ً َ َ  َ   ِ َ  ِ ْ   ِ  َ   ً َ َ  َ   َ  ْ      ِ   َ ِ    َ    َ 

َ        ِ ع ذ اب  الن ار     َ [، قالوا: ألف ىذا ىو الوارد. ولكن الصحيح أف ُب ىذين ا١توضعُت ٬توز أف ٕٔٓالبقرة: { ]َ 
)وليتخَت من ا١تسألة ما تدعو ٔتا شئت وخاصة ما كاف قبل السبلـ؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

 ، كما مر معنا ُب حديث ابن مسعود.شاء(



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖ٘ٛ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

لدعاء إما أف يكوف موضعو السجود أو قبل وا١تقصود: أف يعرؼ ا١ترء مواضع الدعاء، وىذا ا
السبلـ؛ ألف ىذه ىي مواضع الدعاء ا١تطلق، وأما ا١تواضع األربعة اليت ذكرهتا فإهنا كلها وردت فيها أشياء ال 

 ٬توز الزيادة عليها ْترؼ واحد.
 ىذه اٞتملة تفيدنا أمرين: :(ُقل: اللهّم إني ظلمُت نفِسي ظُلًما كثيًرا) قولو:
األوؿ: أف ا١ترء ٬تب أف يعلم أنو ظآب لنفسو وأنو يصدر منو من الذنوب ومن الظلم ومن األمر 

الزلل ما ال يعلم، أنت تذنب وأنت ال تعلم، ٗتطئ على غَتؾ وأنت ال تعلم ىذا من جهة، فلذلك من قاؿ: 
. ىذا مسكُت جاىل بنفسو وجاىل بشرع اهلل عز وجل ال شك، ما من امرئ  إال ويذنب إ٘ب ٓب أذنب اليـو

     ً                                   يومي ا بطريق أو بآخر قد يعلم وقد ال يعلم.
األمر الثا٘ب: اعلم أف ربك جل وعبل ٭تب أف تتذلل لو، ولذلك أٝتاء اهلل عز وجل كلها أٝتاء 

ُ  ِ  َ     ِ   َ أ يػ ه ا الن اس  أ نػ ت م  ال ف ق ر اء  إ ٔب  الل و  و    َ ي ا}تعظيم وُب ا١تقابل يذكره اهلل عز وجل ُب مقابل ضعف العباد،   َ  َ  ُ  ْ   ُ  ُ ْ َ   ُ         َ َ  الل و  ى و   َ     ُ   ُ    
ِ   ُ ال غ ٍت   اٟت  م يد   َْ    ِ  َ ً                               ُِ                          [، دائم ا غٍت فقَت، ٭تيي وٯتيت، لكي تعرؼ ذ ل ك فاهلل عز وجل ٭تب أف تتذلل ٘ٔفاطر: { ] ْ        

                                         ً                                             لو، فذلك يقولوف: إذا جعلت بُت مسألتك تذلبل  لو سبحانو وشكوى ثناء عليو ىذا ما ٭تبو جل وعبل.
ا: أنو سبحانو وتعأب ا١تتفرد با١تغفرة ال يغفرىا غَته وىذه معناى :(وال يغفر الذُّنوَب إال أنتَ ) قولو:

 جل وعبل.
    ً                                               تفضبل  منو سبحانو وتعأب، فإف اهلل عز وجل لو عامل الناس  :(فاغفْر لي مغفرٌة من ِعندؾ) قولو:

َ                    بعدلو ما دخل اٞتنة أحد، ولذلك جاء ُب قصة الرجل الذي من بٍت إسرائيل ع ب د  اهلل عز وجل ستُت سنة   ََ                                                                 
ً       ً  دة ستُت سنة بنعمة البصر فرجحت بو نعمة البصر، لو نعبد اهلل عز وجل ليبل  وهنار ا صبح ا وعشي ا فوزف عبا     ً     ً                                                                 

عمرنا كلو ما عادلنا نعمو أو بعض نعمو علينا ُب الدنيا ناىيك أف نعمل لنعم اآلخرة، فلذلك النيب صلى اهلل 
، )وال أنا، إال أف يتغمد٘ب اهلل برٛتتو(، قالوا: وال أنت؟ قاؿ: )لن يدخل اٞتنة أحد بعملو(عليو وسلم قاؿ: 

ً                               ولذلك من ٯتن على اهلل عز وجل بعملو مسكُت، فلذلك اإلنساف دائم ا يطرح بُت يدي اهلل عز وجل ويعلم                                                        
 أف العمل ىذا ىو عبلمة ذؿ قلبو، فبل يًتؾ العمل ىذا جهل ولكن عبلمة ذؿ القلب.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٖٙٛ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

. :(وارحْمِني إنك أنَت الغفوُر الرحيمُ ) قولو:  والرٛتة تفضل منو جل وعبل وإحسانو وجود وكـر
 *** المتن ***

قالْت: ما صلَّى رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم صالًة  -رضي اهلل عنها-عن عائشَة  - ٜٕٔ
)ُسبحانك اللهّم ربَّنا وبحمِدَؾ، إال يقوُؿ فيها:  -بعد أف أنزلت عليو: }ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّو َواْلَفْتُح{ -
 . للهم اغِفْر لي(ا

)ُسبحانك وفي لفٍظ: كاف رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يكثُر أف يقوَؿ في رُكوِعِو وسُجوِده: 
 .اللهّم ربنا وبحمِدَؾ. اللهّم اغِفْر لي(

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

ا َجاَء َنْصُر بعد أف أنزلت عليو: }ِإذَ -ما صلَّى رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم صالًة ) قولو:
                                       ُ                           أي ُب آخر حياتو عليو الصبلة والسبلـ؛ ألنو ن عي إليو نفسو ُب ىذه السورة. :(اللَِّو َواْلَفْتُح{

ىذا التسبيح زائد عن التسبيح الواجب،  :(ُسبحانك اللهّم ربَّنا وبحمِدَؾ، اللهم اغِفْر لي) قولو:
ْ َ  س ب ح  اس م  ر ب ك  األ  ع ل ى{أوؿ سورة األعلى التسبيح الواجب الذي أمر اهلل عز وجل بو فإنو ١تا نزلت  َ ْ    َ ِّ َ   َ  ْ    ِ ِّ  َ }

ِ   ِ ف س ب ح  ب اس م  ر ب ك  ال ع ظ يم  }، )اجعلوىا ُب سجودكم([، قاؿ: ٔاألعلى: ]  َ  ْ   َ ِّ َ   ِ  ْ  ِ   ْ ِّ  َ )اجعلوىا [، قاؿ: ٗٚالواقعة: { ]َ 
)سبحانك اللهم ربنا وْتمدؾ، ، ىذا الواجب، وىذا تسبيح زائد عن الواجب وىو أف تقوؿ: ُب ركوعكم(

ُ  إ ذ ا ج اء  ن ص ر  الل و  و ال ف ت ح  }، كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم يتأوؿ فيها القرآف اغفر ٕب(اللهم   ْ َ  ْ َ   ِ      ُ  ْ  َ  َ  َ َ  و ر أ ي ت   (ٔ)ِ  َ    َْ َ  َ
خ ل وف  ُب  د ين  الل و  أ فػ و اج ا  ً   الن اس  ي د   َ  ْ َ   ِ      ِ   ِ  ِ   َ   ُ ُ  ْ  َ  َ تػ غ ف ر ه  إ ن و  ك اف  تػ و اب ا (ٕ)      د  ر ب ك  و اس  َ   َ     ً ف س ب ح  ْت  م    َ   ُ  ِ   ُ ْ  ِ  ْ  َ  ْ  َ   َ ِّ َ   ِ  ْ َ ِ   ْ ِّ  َ )اللهم [، ٖ-ٔالنصر: { ]َ 

يتأوؿ ولذلك يقوؿ أىل العلم: أفضل الدعاء وأٚتعو وأٚتلو من باب اإلٚتاؿ ما كاف ُب القرآف،  غفر ٕب(ا
ويصح البسوي؛ ألف العجم ينطقوف ىذا اٟترؼ بُت الباء والفاء -وقد ثبت عند يعقوب بن سفياف الفسوي 

اـ مالك كاف يصلي بالناس ُب ُب ا١تعرفة والتاريخ: أف أيوب السختيا٘ب شيخ اإلم -  ً                نطق ا ال يعرفو العرب
ا١تدينة وكاف يقنت هبم وال يقنت إال من القرآف. يأٌب باألدعية اليت ُب آؿ عمراف وُب غَتىا ٬تمعها ويقنت 
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ومنهم أيوب السختيا٘ب شيخ اإلماـ مالك، ولذلك  -رضواف اهلل عليهم–هبا، ىكذا كاف بعض السلف 
يتأوؿ بو الناس القرآف ما بُت الركنُت، النيب صلى اهلل عليو وسلم  الدعاء ٔتا ُب القرآف من أعظم األدعية، و٦تا

ر ة  ح س ن ة  }تأوؿ ما بُت الركنُت فكاف إذا مر بُت الركنُت ُب الطواؼ يقوؿ:  خ  نػ ي ا ح س ن ة  و ُب  اآل  َ َ ً  ر بػ ن ا آت ن ا ُب  الد   َ   ِ َ  ِ ْ   ِ  َ   ً َ َ  َ   َ  ْ      ِ   َ ِ    َ    َ 
َ        ِ و ق ن ا ع ذ اب  الن ار     َ  َ فيو ال شك أنو من أعظم الدعاء وأكملو وأ٘تو  [، فتأوؿ القرآف والدعاء ٔتإٔٓالبقرة: { ]َ  ِ َ  

 وأصلحو ٟتياة الدنيا واآلخرة.
وفي لفٍظ: كاف رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يكثُر أف يقوَؿ في رُكوِعِو وسُجوِده: ) قولو:

           ُ                                ىذه الكلمة ي شكل عليها حديث آخر وىو أف النيب  :)ُسبحانك اللهّم ربنا وبحمِدَؾ. اللهّم اغِفْر لي(
)أال وإ٘ب هنيت أف أقرأ القرآف راكًعا أو ساجًدا، فأما الركوع فعظموا فيو الرب، لى اهلل عليو وسلم قاؿ: ص

، يقوؿ أىل العلم: الركوع ال دعاء فيو، وٓب يرد أف ُيستجاب لكم( فَػَقِمنٌ وأما السجود فأكثروا فيو من الدعاء 
دعاء. فالدعاء ُب ىذا اٟتديث ُب الركوع جاء من أف النيب صلى اهلل عليو وسلم دعا فيو بشيء إال هبذا ال

                    ً                                                                        باب التبع، ليس مقصود ا؛ ألف ا١تقصود التسبيح، الركوع ا١توضع فيو التسبيح ولكن ألف النيب صلى اهلل عليو 
                                                 ُ                                          وسلم كاف يتأوؿ القرآف جاءه من باب التبع، ولذلك ال ي قاؿ ُب الركوع أي دعاء إال ىذا اٟتديث دوف ما 

 عداه.
 *** *** المتن

 .باب الوتر
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
 *** المتن ***

قاؿ: سأَؿ رجٌل النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم  -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن ُعمر  - ٖٓٔ
)مثنى مثنى. فإذا َخِشي الصبَح صلَّى واحدًة، فأوترْت ما ترى في صالِة الليل؟ قاؿ:  -وىو على الِمْنبر

 .)اجعُلوا آخَر صالِتكم بالليل وتًرا(وأنو كاف يقوؿ:  ،لو ما صلَّى(
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 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

  :(ما ترى في صالِة الليل؟ -سأَؿ رجٌل النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم وىو على الِمْنبر) قولو:
كوف رجل سأؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم والنيب على ا١تنرب يفيد مسألة ذكرىا أىل العلم: استثناء من 
ا استثنوا من ذلك فيما  ً                       حديث من حضر اٞتمعة، فمن حضر اٞتمعة واإلماـ ٮتطب ال ٬توز لو أف يكلم أحد                                                                 

بل ٬توز، ولذلك جاء ُب بعض لو كلم اإلماـ جاز، ٬توز للمأمـو أف يكلم اإلماـ، وأما أف يكلم صاحبو ف
، من شدة ا١تبالغة ُب اإلنصات يـو اٞتمعة )إذا قاؿ لصاحبو: صو، أو قاؿ لو: أنصت. فقد لغى(األحاديث: 

    ُ                         وٓب ي ستثٌت من ذلك ٥تاطبة اإلماـ.
ً                                                   واستدؿ أىل العلم هبذه اٞتملة أيض ا: على جواز الفتح على اإلماـ ُب غَت اٞتمعة، يعٍت لو أف                               

رضي –ُب صبلة جهرية فأخطأ ُب القراءة فإف من أىل العلم وجاء عن بعض الصحابة كعلي اإلماـ يصلي 
           ُ                                    ُ              ً                  وغَته أنو ال ي فتح على اإلماـ، لو أخطأ صحت صبلتو فبل ي فتح عليو، مثبل  تلجلج ما يعرؼ ما  -اهلل عنو

       ُ                ـ، و٦تا ي ستدؿ بو قالوا:                                                                  ُ         ىي اآلية الثانية يقولوف: ال تفتح عليو. ولكن ٚتاىَت أىل العلم على أنو ي فتح لئلما
                                                            ُ          إنو ١تا جاز ٥تاطبة ا٠تطيب وىو على ا١تنرب فكذلك ٬توز ٥تاطبة اإلماـ في فتح عليو.

ومعناه: أف يصلي ركعتُت ٍب يسلم بعد كل ركعتُت، وقد جاء ىذا التفسَت عن : (مثنى مثنى) قولو:
 ركعتُت.                       ُ           ُب معٌت كلمة: مثٌت مثٌت أي ي سلم من كل  -رضي اهلل عنهما–ابن عمر 

أي طلوع الصبح، أو صبلة الصبح، وسيمر معنا بعد قليل، فكلمة  :(فإذا َخِشي الصبحَ ) قولو:
 الصبح ٖتتمل الصبلة وٖتتمل طلوع الصبح فيختلف ا١تعٌت.

 وىي الوتر. :(صلَّى واحدةً ) قولو:
ىنا عائد على ابن  )أنو(الضمَت ُب : (اجعُلوا آخَر صالِتكم بالليل وتًرا :وأنو كاف يقوؿ) قولو:

                                                      ً               ، أي وأف ابن عمر كاف يقوؿ: اجعلوا آخر صبلتكم بالليل وتر ا. كذا رجح ابن -رضي اهلل عنهما–عمر 
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رجب، فإنو رجح أف الضمَت ىنا عائدة إٔب ابن عمر وليس للنيب صلى اهلل عليو وسلم، وقد صحت عن النيب 
 صلى اهلل عليو وسلم ىذه اللفظة.

 فقو الحديث:
، و٨تن قلنا: إف معٌت مثٌت )صبلة الليل مثٌت مثٌت(ا١تسألة األؤب: عند قولو صلى اهلل عليو وسلم: 

مثٌت أي يصلي ركعتُت ٍب يسلم ٍب ركعتُت ٍب يسلم. والذي عليو احملققوف من أىل العلم: أف األفضل واألًب 
أف النيب صلى اهلل عليو وسلم صلى واألكمل أف يصلى صبلة الليل ثنتُت ٍب يسلم من كلها، قالوا: وٓب يصح 

  ً                                         ً                                  ً            شفع ا أكثر من ثنتُت ُب غَت الفريضة، لكن صلى أربع ا بسبلـ واحد غَت الفريضة ٓب يثبت، ست ا بسبلـ واحد 
قالت: صلى النيب  -رضي اهلل عنها–ٓب يثبت، ٙتاف بسبلـ واحد ٓب يثبت وأصح ما ُب الباب: أف عائشة 

                          ً                           ؿ عن حسنهن وطو٢تن ٍب صلى أربع ا فبل تسأؿ عن حسنهن وطو٢تن.                     ً         صلى اهلل عليو وسلم أربع ا فبل تسأ
ِ                                                         فػ ف ه م منو بسبلـ واحد، ولكن إذا ٚتعت ىذا اٟتديث مع حديث ابن عمر   ُ )صبلة الليل : -رضي اهلل عنو– َ 

                     ً                                                            ، تبُت لك أهنا تقصد أربع ا ٍب اسًتاح بينها، النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يًتوح بُت كل أربع مثٌت مثٌت(
           ُ     : أف الليل ي صلى -رٛتهم اهلل–ت، ولذلك الذي عليو احملققوف من أىل العلم وكثَت من فقهاء اٟتديث ركعا

 ركعتُت ركعتُت ُب التسليمات الشفع، وأما الوتر سنتكلم عنها بعد قليل.
                                       ً                     ً                      إذف صبلة الليل ثنتُت ثنتُت، لو صلى شخص أربع ا؟ نقوؿ: ٬توز؛ ألف كثَت ا من أىل العلم فهم من 

            ً                                      أنو ٬توز أربع ا، لكن نقوؿ: األفضل أف تكوف ثنتُت ثنتُت. -رضي اهلل عنو–ئشة حديث عا
مع أننا قلنا: إف ىذا الفهم فيو –                                               ُ        ً   ىنا مسألة مهمة: أىل العلم ١تا قالوا: إنو ٬توز أف ت صلى أربع ا 

أهنا ال  -ربعنص فقهاء اٟتنابلة وغَتىم ٦تن يرى جواز األ–قالوا: ىذا خاص بقياـ الليل، وأما الًتاويح  -نظر
ُ        ً                                                                                   ت صلى أربع ا بسبلـ واحد. فإف صبلة الًتاويح ٢تا أحكاـ خاصة هبا منها ما يتعلق ٔتسألتنا أنو ال تصلى إال 

رضي اهلل –                                                        ُ                  ركعتُت ركعتُت فبل تصلى أربع بتسليم واحد، تلك صبلة الليل اليت ف هم من حديث عائشة 
 .-عنها
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ال استثناء ُب صبلة الشفع ُب الليل مثٌت مثٌت ال  إذف ىذه ا١تسألة األؤب ُب قضية مثٌت مثٌت أنو
واألؤب أف نقوؿ: إف حديث عائشة  -رضي اهلل عنها–                     ُ                  استثناء من ذلك إال ما ف هم من حديث عائشة 

 داخل فيو.
ا١تسألة الثانية: أنو جاء ُب بعض الروايات ٢تذا اٟتديث نفس اٟتديث حديث ابن عمر عند أيب 

، فزاد كلمة: )صبلة الليل والنهار مثٌت مثٌت(النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: داود وابن ماجو وأٛتد، أف 
النهار، ولكن ىذه الزيادة ضعيفة فإهنا جاءت من طريق علي األزدي عن ابن عمر وىو مضعف، قالوا: وقد 

ٌت مثٌت.                               ً                                                       رواه عن ابن عمر ثبلثة عشر تابعي ا كلهم يقوؿ: صبلة الليل. وٓب يقل واحد منهم: صبلة النهار مث
وكذلك من حيث ا١تعٌت كيف تقوؿ: صبلة الليل والنهار مثٌت مثٌت فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر 
بواحدة؟! ىو يتكلم عن الليل، فالسياؽ يتعلق بالليل وال يتعلق بالنهار، فزيادة: النهار. ضعيفة، ولذلك ثبت 

سليم واحد، وبناء على ذلك نقوؿ: ىل عن ابن عمر راوي اٟتديث نفسو أنو صلى ُب النهار أربع ركعات بت
  ً                                طبع ا قلنا: زيادة والنهار ضعيفة فبل –يصلى ُب النهار مثٌت مثٌت أـ ال يصلى؟ ابن عمر فهم أف ىذا اٟتديث 

، فإف مفهومها أف صبلة النهار )صبلة الليل(          ً                                 أف لو مفهوم ا ١تا قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم:  -٭تتج هبا
فهـو اللقب مفهـو ا١تخالفة، فيجوز أف ٕتعلها مثٌت مثٌت و٬توز أال ٕتعلها مثٌت ليست مثلها، وىذا يسمى م

                  ً                                                                       مثٌت، ولذلك صلى أربع ا، وقاؿ كثَت من أىل العلم: بل األؤب أف تكوف صبلة النهار مثٌت مثٌت لعدـ نقل 
ا نقل عنو ذلك عن النيب صلى اهلل عليو وسلم، وأما ىذا اٟتديث فبل مفهـو لو. ألف اجملد بن تيمية كم

صاحب التحرير قاؿ: اتفق الفقهاء على أف الوصف إذا خرج جواب سؤاؿ فإنو ال مفهـو لو. وىنا خرج 
، ٓب يأت النيب )مثٌت مثٌت(٥ترج سؤاؿ؛ ألنو قاؿ: ما ترى ُب صبلة الليل؟ ىو سئل عن صبلة الليل فقاؿ: 

ا خرج ٥ترج السؤاؿ، فلذلك قيل: ال مفهـو ، وإ٪ت)صبلة الليل مثٌت مثٌت(صلى اهلل عليو وسلم ابتداء فيقوؿ: 
                                                                           ً      ً            لو. وعلى العمـو أما النهار فإنو ثبت عن ابن عمر وغَته من الصحابة أهنم صلوا أربع ا سرد ا فيجوز صبلة 

ً                              األربع، ولكن األؤب أيض ا أف نقوؿ: أف تكوف ثنتُت ثنتُت.                     
، (احدة، فأوترت لو ما صلىصلى و  )فإذا خشي الصبحا١تسألة الثالثة: قولو صلى اهلل عليو وسلم: 

، تدؿ على أف الوتر هنايتو واحدة، ولكن ثبت عن النيب )صلى واحدة(فقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
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صلى اهلل عليو وسلم أنو صلى أكثر من ذلك، أكثر وتره عليو الصبلة والسبلـ أف كاف يصلي واحدة، وقد 
             ً     ً                  : أنو صلى تسع ا سرد ا، فصلى ٙتاف من غَت -رضي اهلل عنها–صح ُب صحيح مسلم من حديث عائشة 

جلوس بينها ٍب جلس بعد الثامنة عليو الصبلة والسبلـ ودعا واستغفر ٍب قاـ وصلى التاسعة، فكاف وتره تسع 
بسبلـ واحد. ىذا ثابت ُب الصحيح، وىذا جاء من طريق ىشاـ بن عروة وتكلم اإلماـ مالك فيو لكن 

ً      ً     ن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو صلى سبع ا سرد ا، وصلى ٜتس ا سرد ا، ٓب الصحيح أنو ثابت، وجاءت رواية ع          ً     ً                                   
            ً                                                                        ً  ٬تلس فيها مطلق ا ليس كالتسع، التسع جلس فيها، السبع وا٠تمس ٓب ٬تلس وإ٪تا سرد، أوتر بسبع سرد ا 

، وأما الثبلث فقد جاء عن النيب صلى اهلل -رضي اهلل عنها–       ً                            وٜتس سرد ا، جاءت تلك من حديث أـ سلمة 
ال توتروا )يو وسلم النهي عنها، فقد ورد عند الدارقطٍت من حديث أيب ىريرة بإسناد صحيح أنو قاؿ: عل

، ىذا النهي من جهة، ومن جهة أخرى: ثبت (بثبلث، أوتروا ٓتمس، أو بسبع وال تشبهوا بصبلة ا١تغرب
 بكر الصديق قاؿ: ٢تا أهنا ثبلث، فجاء عن القاسم بن ٤تمد بن أيب -رضواف اهلل عليهم–فعل الصحابة 
                         ً             أو أكثرىم يصلوف الوتر ثبلث ا بسبلـ واحد.  -ىو أدرؾ الصحابة أدرؾ عائشة وأدرؾ غَتىا–أدركنا الناس 

                                                       ُ                       ُ          ولذلك نقوؿ: إف اٟتديث الذي ورد عند الدارقطٍت ٤تموؿ على أف ي شبو الوتر بصبلة ا١تغرب في جلس فيو، 
بصبلة ا١تغرب؟ يعٍت تصلي ثنتُت ٍب ٕتلس للتشهد ٍب        ُ     ، كيف ي تشبو )وال تشبهوا بصبلة ا١تغرب(فإنو قالك 

تقـو بواحدة، ىذا منهي عنو وإ٪تا تسرد الثبلث فيكوف الثبلث وا٠تمس والسبع سرد ليس فيها جلسة، اليت 
                ُ            يرجحوف أف الوتر ي صلى كا١تغرب  -رٛتهم اهلل–فيها اٞتلسة ىي التسع فقط، ولذلك فإف فقهاء اٟتنفية 

، ويرووف ُب ذلك حديث ا جاء بعض فقهاء اٟتنفية العلماء ُب اٟتديث وىو بدر الدين ثنتُت ٍب تتشهد ٍب تق                      ً                                                     ـو
العيٍت ُب البناية فقاؿ: تتبعت ىذا األثر أف ابن عمر كاف يصلي على ىذه الطريقة فلم أجده ُب كتاب من 

ً      ً الكتب. فلذلك الصحيح أف ىذا الفعل منهي عنو، فإما أف تصلي ثبلث ا سرد ا أو ٜتس ا سرد           ً     ً  ا أو سبع ا سرد ا                                                            ً     ً      
          ً                                                                            أو تصلي تسع ا وٕتلس فيها، وأما أف ٕتلس ُب الوتر كصورة ا١تغرب فإف النهي ٤تموؿ عليها، وىذا ىو 

ُ                                  األقرب ٚتع ا بُت األدلة ١تا ورد و١تا هن ي عنو فنجمع بُت األدلة هبذه الطريقة.                        ً        



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٜٖ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

أف الوتر ليس الركعة  ، تدؿ على)فأوترت لو ما صلى(ا١تسألة الرابعة: قولو صلى اهلل عليو وسلم: 
                                              ً                      ً                       األخَتة وإ٪تا الركعة ىذه وما قبلها، فكلو يسمى وتر ا، وىذه ا١تسألة مهمة جد ا، ١تا ٓب يضبطها بعض أىل 

 العلم وبعض طلبة العلم وقعوا ُب خطأ كبَت سنذكره بعد قليل.
ىذه  ، نستفيد من)فإذا خشي الصبح صلى واحدة(ا١تسألة ا٠تامسة: قولو صلى اهلل عليو وسلم: 

اٞتملة بياف آخر وقت الوتر، آخر وقت الوتر ُب قوؿ ٚتاىَت أىل العلم ىو طلوع الصبح، فإذا أذف الصبح 
كما نقل ذلك –انتهى وقت الوتر، ىكذا يقوؿ الفقهاء ا١تتأخروف، ولكنو ثبت عن غَت واحد من الصحابة 

أكثر أهنم كانوا يوتروف بُت األذاف واإلقامة      ً                 تقريب ا ستة أو سبعة أو  -٤تمد بن نصر ا١تروزي ُب كتابو قياـ الليل
، على الصبلة حىت يصلي الصبح، )فإذا خشي الصبح(ُب الفجر. فحملوا قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

على أف من صلى الوتر قبل  -رضواف اهلل عليهم–ولذلك يقوؿ ابن عبد الرب: ال يوجد خبلؼ بُت الصحابة 
ً                                                               ع ا بُت كبلـ أىل العلم فماذا نقوؿ؟ نقوؿ: إف آخر وقت الوتر ىو طلوع اإلقامة فإنو يصليها واحدة. ٚت

                                                                         ً               الصبح إال ١تن نسي أو ناـ فيجوز لو أف يصليو قبل صبلة الصبح يعٍت قبل اإلقامة وتر ا. كم وترؾ؟ ٜتس 
                                                                             ً           ركعات؟ تصلي بُت األذاف واإلقامة ٜتس ركعات، فإذا صليت الصبح انتهى الوتر، فتصليو شفع ا وتكلمنا 

نها ُب قضاء السنن الرواتب والوتر، تقضى مىت؟ إذا فاتتو بعد صبلة الصبح، إذف وقت االختيار من غَت ع
                               ً                                                                ً  الكراىة أف تصليها قبل الصبح وتر ا وإذا أذف الصبح إٔب اإلقامة من تعمد تأخَتىا ٢تذا الوقت ال يصليها وتر ا 

                                     ً  جاء عن الصحابة، وبعد الصبح وكاف معتاد ا                                                      ً     فإنو انتهى وقتها، ولكن من نسي أو ناـ فإنو يصليها وتر ا كما
                        ً   على صبلة الوتر يصليها شفع ا.

 *** المتن ***
قالْت: من كلّْ الليِل قد أوتَر رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنها-عن عائشَة  - ٖٔٔ

 وسلم؛ من أوِؿ الليِل، وأوسِطِو، وآخرِه، فانتهى وتُره إلى السََّحِر.
 :*** الشرح ***

 فردات الحديث:م



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٜٖ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 أي من كل أوقاتو. :(من كلّْ الليِل قد أوتَر رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم) قولو:
 يعٍت صلى وتره وىي الركعة أو ما زاد عليها كما سيأٌب. :(قد أوترَ ) قولو:

 فقو الحديث:
للحنفية: يبدأ                                                                       ً  ا١تسألة األؤب: أوؿ وقت الوتر، فإف أوؿ وقت الوتر ُب قوؿ ٚتاىَت أىل العلم خبلف ا 

من بعد صبلة العشاء، فمىت صليت العشاء جاء وقت الوتر، فلو أنك صليت العشاء مع ا١تغرب ٚتع تقدٙب 
فنقوؿ: ٬توز لك أف توتر بعد صبلة ا١تغرب والعشاء مباشرة؛ ألف الوتر يبدأ وقتو متعلق بصبلة العشاء، 

عٍت وقت دخوؿ ا١تغرب، فمن أوتر قبل العشاء ٓتبلؼ قياـ الليل، فقياـ الليل يبدأ وقتو من غروب الشمس ي
ً                                                               ُ        ً           ناسي ا أو متعمد ا؟ نقوؿ: ىذا ما يعترب وتر، توتر مرة أخرى، فما كاف قبل العشاء ال ي عترب وتر ا، واٟتنفية           ً    
َ ْ                يقولوف: إف الوتر متعلق بالوقت بوقت صبلة العشاء فبل يوتر قبل الوقت ولو ٚت  ع ٚت  ع تقدٙب، ومن نسي    َ َ                                                                     

ّ            أخ ر صبلة العشا ء ونسي فأوتر قبل الصبلة أجزأتو. ولكن ىذا ُب اٟتقيقة فيو نظر، وقوؿ اٞتمهور ىو  
 األقرب قوؿ مالك والشافعي وأٛتد وغَتىم من أىل العلم.

ا١تسألة الثانية: قضية أفضل أوقات الليل صبلة، ما ىي أفضل أوقات الليل؟ نقوؿ: إف أفضل أوقات 
        ُ                 الليل ي نظر ٢تا باعتبارين:

وؿ: باعتبار الوقت، أفضل األوقات الثلث األخَت من الليل وىو السحر الذي انتهى إليو االعتبار األ
 النيب صلى اهلل عليو وسلم.

، ولذلك يقوؿ النيب صلى اهلل  االعتبار الثا٘ب: باعتبار الفعل، أفضل الوقت ما سبقو نـو وتبعو نـو
، وكاف النيب صلى ـ ثلثو ويرقد سدسو األخَت()أفضل القياـ قياـ داود كاف يناـ نصف الليل ويقو عليو وسلم: 

اهلل عليو وسلم يقـو للصبلة ٍب يرجع ويركض عليو الصبلة والسبلـ، فيكوف أفضل أوقات صبلة الليل ىو 
 السدس ا٠تامس.

 *** المتن ***



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٜٖٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

قالت: كاف رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ُيصلّْي من  -رضي اهلل عنها-عن عائشَة  - ٕٖٔ
 َث عشرَة ركعًة، يُوتُر من ذلك بخمٍس، ال يجلُس في شيٍء إال في آِخرِىا.الليِل ثال

 :*** الشرح ***
ىذا اٟتديث أشكل على أىل العلم من جهات عدة، ولذلك فإف بعض أىل العلم حاوؿ أف 

 -رضي اهلل عنها–ُ                                                                     ي ضعف ىذا اٟتديث لكنو ثابت من حديث ىشاـ بن عروة، ووجو اإلشكاؿ: أف عائشة 
ذكرت ُب غَت ىذا اٟتديث أهنا قالت: ٓب يكن النيب صلى اهلل عليو وسلم يزيد ُب اٟتضر والسفر على إحدى 
عشرة ركعة. وىنا قالت: صلى ثبلث عشرة ركعة. وىذا اٟتديث جاء من طريق ىشاـ بن عروة عن أبيو 

ؽ أتى لنا بأحاديث ال نعرفها. ىذا                                        ً               ولذلك مالك ١تا ذكر ىذا اٟتديث قاؿ: إف ىشام ا ١تا ذىب للعرا
ً                                اٟتديث أيض ا جاء من غَت طريق عروة عن عائشة  أظن من طريق القاسم بن ٤تمد أهنا  -رضي اهلل عنها–        

ذكرت: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يوتر بركعة واحدة، وىنا ذكرت: أنو كاف يوتر ٓتمس، فلذلك 
ت وىو من مفاريد مسلم وسبب عدـ إخراج البخاري أشكل عليهم، ولذلك نقوؿ: ىو حديث صحيح ثاب

ً   ُب معناه، وأف مالك ا  -رضي اهلل عنها–لو ما ذكرت من االختبلؼ على عائشة  قدح ُب رواية  -رٛتو اهلل–                
 ىشاـ بن عروة ُب ىذه الرواية لكنو حديث صحيح.

 فقو الحديث:
 اٞتملة مسائل: : كاف يصلي ثبلث عشرة ركعة. نستفيد من ىذه-رضي اهلل عنها–قو٢تا 

: ٓب يكن يصلي إال إحدى عشرة ركعة. -رضي اهلل عنها–ا١تسألة األؤب: إذا ٚتعناه مع قو٢تا 
على أف الركعتُت الزائدتُت بعد الوتر، فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم  -وىم اٞتمهور–فبعض أىل العلم ٛتلو 

الصحيح من أقواؿ أىل العلم، فإف من  كاف إذا أهنى الوتر صلى بعدىا ركعتُت خفيفتُت، وىي سنة على
أىل العلم من أوجبها وىو قوؿ باطل، والصحيح: أهنا سنة، بعد الوتر تصلي ركعتُت خفيفتُت، فالركعتاف 

 الزائدتاف على اإلحدى عشر ىي اليت تكوف بعد الوتر.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٖ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

قالت: إحدى : يصلي من الليل ثبلث عشرة ركعة. مع أهنا -رضي اهلل عنها–ا١تسألة الثانية: قو٢تا 
: ٓب يكن النيب صلى اهلل عليو -رضي اهلل عنها–عشرة ركعة. يفيدنا على مسألة مهمة: أف الذي نفتو عائشة 

وسلم يزيد على إحدى عشرة ركعة ُب اٟتضر وال ُب السفر. أنو الوتر وأما قياـ الليل فإنو كاف يزيد، فقد ثبت 
اف يصلي ثبلث عشرة ركعة مع الوتر. وليس ما ُب الصحيح من حديث جابر ومن حديث ابن عباس: أنو ك

بعدىا، مع أهنا قالت: ٓب يزد على إحدى عشرة ركعة. فالركعتاف الزائدتاف ىذه من قياـ الليل إضافة ٟتديث 
، أي فليوتر بركعة أو فليوتر )صبلة الليل مثٌت مثٌت فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر(ابن عمر السابق: 

ً     صلى اهلل عليو وسلم ال يزيد على إحدى عشرة ركعة، ىذا ٭تافظ عليو دائم ا،    ً                   مطلق ا، والوتر كاف النيب                                                               
ولذلك ما جاء عن بعض أىل العلم والفضل وا١تكانة عندما قالو: ال ٬توز أف تزيد ُب قياـ الليل على إحدى 

اؿ ثبلث عشرة ركعة. نقوؿ: أخطأت ال شك، قياـ الليل افعل فيو ما شئت ولكن الوتر أقلو ركعة وأقل الكم
إٔب وقتنا ىذا على صبلة  -رضواف اهلل عليهم–وأكمل الوتر إحدى عشرة ركعة، ولذلك أٚتع الصحابة 

                             ً                                                        الًتاويح وىي قياـ ليل ليست وتر ا عشرين ركعة وأكثر وثبلثُت وأربعُت، فقد ثبت ُب ا١توطأ ُب حديث 
ُب قياـ الليل ُب رمضاف. وٓب  السائب بن يزيد أف عمر ٚتع الناس على أيب بن كعب وصلى هبم عشرين ركعة

: إف ىذا عليو -كما نقل عنو إسحاؽ بن منصور الكوسج ُب ا١تسائل–يكن يوتر، قاؿ إسحاؽ بن راىويو 
 -رٛتو اهلل–، والشيخ عطية سآب ىػ(ٕٓٗ)العمل وال خبلؼ فيو إٔب عصرنا. وإسحاؽ بن راىويو مات سنة 

ىذا ُب ا١تسجد النبوي يصلوف عشرين وثبلثُت وأربعُت وال  من ا١تشايخ ا١تعاصرين ٚتع فعل الناس إٔب وقتنا
 ٤تموؿ على الوتر وأما الليل فهو مطلق. -رضي اهلل عنها–ينقصوف عنها، فدؿ على أف حديث عائشة 

: يوتر من ذلك ٓتمس. ذكرنا الفقو فيها قبل وىو أنو ٬توز -رضي اهلل عنها–ا١تسألة الثالثة: قو٢تا 
لس فيو إ٪تا ىو التسع سرد ا.      ً           ٜتس سرد ا ال ٬تلس ُب ش ُ                        ً  يء منها، الذي ٬ت                 

  



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٜٖٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 ٙٔالشريط: 
 *** المتن ***

 .باب الذكر عقب الصالة
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
بباب الذكر عقب الصبلة، وقد كاف  -رٛتو اهلل–بدأ الشيخ  :(باب الذكر عقيب الصالة) قولو:

الشيخ ذكر قبل بابُت: باب الذكر ُب الصبلة، فذكر الذكر ُب الصبلة أي الدعاء والثناء عليو سبحانو وتعأب 
ُب الصبلة، ٍب أتبع ذلك بباب الوتر، والوتر فيو دعاء فلذا ناسب أف يكوف بعد باب الذكر ُب الصبلة وقياـ 

ُب ذكر باب الذكر عقب الصبلة أي بعدىا، وقد ذكر بعض أىل  -رٛتو اهلل–الوتر، ٍب بدأ الليل لو تعلق ب
العلم قاعدة مستقاة من األحاديث الواردة عن النيب صلى اهلل عليو وسلم: أف األصل ُب الذكر إذا كاف ذكر 

ً                  طلب ومسألة فإنو يكوف قبل السبلـ وإذا كاف الذكر ثناء وتسبيح ا هلل عز وجل فإنو ي كوف عقب السبلـ،                                                         
وىذا واضح فإف اٟتديث الذي سبق معنا حينما أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم أف يتعوذ ا١ترء من أربع، ىذا 

 تعوذ طلب ومسألة فيكوف ٤تلو قبل السبلـ ولذا ٓب يذكره الشيخ ُب ىذا الباب وإ٪تا ُب الباب الذي قبلو.
 *** المتن ***

؛ أّف رفَع الصوِت بالذّْكر حين ينصرُؼ -اهلل عنهمارضي -عن عبد اهلل بن عباس  - ٖٖٔ
 الناُس من المكتوبِة كاف على عهِد رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم.
 قاؿ ابُن عباٍس: كنت أعلُم إذا انصرُفوا بذلك، إذا سمعُتو.

 وفي لفٍظ: ما كنا نعرُؼ انقضاَء صالِة صلى اهلل عليو وسلم إال بالتكبير.
 : *** الشرح ***

 مفردات الحديث:



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٖٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

يدؿ على أف رفع الصوت   :(أّف رفَع الصوِت بالذّْكر حين ينصرُؼ الناُس من المكتوبةِ ) قولو:
         ً                                   ً      ً                                           كاف معروف ا ُب عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم وظاىر ا وبين ا ُب ذلك، لذلك قاؿ ُب الرواية األخرى: قاؿ ابن 

رضي اهلل –ألوؿ والثا٘ب كبل٫تا من ابن عباس عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا ٝتعتو. فالكبلـ ا
 .-عنهما

 فقو الحديث:
ا١تسألة األؤب: أف الذكر هلل عز وجل والتسبيح والثناء عليو بعد الصبلة سنة، وىذا قوؿ ٚتاىَت أىل 
العلم، فهنا يقوؿ ابن عباس: إف رفع الصوت بالذكر. أي الذكر ورفع الصوت بو كاف على عهد النيب صلى 

ً                          اهلل عليو وسلم، وقد ثبتت أحاديث كثَتة جد ا عنو صلى اهلل عليو وسلم ُب  استحباب الذكر بعد الصبلة                                     
)أف ا١ترء إذا انفتل من صبلتو قاؿ: استغفر اهلل، ومنها حديث ثوباف وعبد الرٛتن بن عوؼ وأيب ىريرة: 

)اللهم أنت السبلـ ومنك ، يرفعوف ذلك للنيب صلى اهلل عليو وسلم أنو كاف يفعلو، استغفر اهلل، استغفر اهلل(
ً          ، إذف ىو ذكر، وىذا ال شك األحاديث فيو كثَتة جد ا تصل ٟتد (السبلـ تباركت يا ذا اٞتبلؿ واإلكراـ                                           

 التواتر ا١تعنوي، ولكن ا٠تطأ ُب ىذا الباب من بعض الفقهاء ُب موضعُت:
: -وىم اٟتنفية–ا١توضع األوؿ: من ظن أف وصل صبلة النافلة بالفريضة سنة، قاؿ بعض الفقهاء 

ً   ـو ا١ترء فيصلي نافلة فتكوف متصلة هبا. وخصوص ا إف من السنة عقب االنتهاء من صبلة الفريضة أف يق                                         
َ                السنن الرواتب اليت تكوف عقب الظهر وا١تغرب والعشاء فتكوف متصلة هبا، وىذا غَت م س ل م من كل وجو؛   ُ                                                                        
ألنو قد ثبت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو كاف يذكر اهلل سبحانو وتعأب، فالصحيح أف السنة ١تن انتهى 

ُ                يذكر اهلل عز وجل ٍب بعد ذلك يأٌب بالسنة وال يصلها هبا، وأما ما ذ كر ُب كتب فقهاء من الفريضة أف                                                           
                                               ً  فهو من باب التعليل العقلي والنصوص عكسو كثَتة جد ا. -رٛتهم اهلل–اٟتنفية 

ا١توضع الثا٘ب: أف بعض الفقهاء استحب بعد االنتهاء من الفريضة أف يدعو ا١ترء، أي يسأؿ اهلل 
، وقد ذكر غَت واحد من أىل العلم: أف الذي ثبت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا دعاء طلب ومسألة

ىو دعاء الذكر والتسبيح، وٓب يثبت أف النيب صلى اهلل عليو وسلم دعا قط بعد صبلة مفروضة، ٓب يكن يدعو 
وهتليل وتكبَت عليو الصبلة والسبلـ بعد الصبلة ا١تفروضة وإ٪تا كاف يذكر اهلل عز وجل وىو ذكر تسبيح 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٜٖٛ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

و٘تجيد لو سبحانو وتعأب، ولكن إذا انتهى ا١ترء من ىذا الذكر وأراد أف يدعو فلو ذلك، بل لو انتهى من 
ً                                                                 الذكر وأراد أف يرفع يديو لو أيض ا ذلك، ولكن السنة تكوف بعد الفريضة أف يكوف الذكر الوارد عن النيب                                

 دعو أو يأٌب بسنة ال إشكاؿ.ٍب بعد ذلك ي -وسنمر على بعضو–صلى اهلل عليو وسلم 
: حُت ينصرؼ الناس من ا١تكتوبة. قولو: من -رضي اهلل عنو–ا١تسألة الثانية: قوؿ ابن عباس 

ً                                               ا١تكتوبة. فيها من الفقو: أف الذكر الوارد إ٪تا يكوف ٥تصوص ا بالصبلة ا١تكتوبة، فالتسبيح والتهليل الذي سيأٌب                                                      
كلو ٥تصوص بصبلة الفريضة، وأما   -رضي اهلل عنهم–ن الزبَت ُب حديث ا١تغَتة ومعاوية وكذا ُب حديث اب

صبلة النافلة فأف يأٌب ا١ترء بذكر نعم ولكنو ٓب يرد عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب ذلك ٓتصوصو وسنمر 
بعد نافلة مباشرة أتى بالدعاء ورفع يديو نقوؿ: ال مانع من ذلك؛ ألف  امرأعليو بعد قليل، ولذلك لو أف 

 ة ليس ٤تل الذكر بعدىا مباشرة عن النيب صلى اهلل عليو وسلم.النافل
قاؿ ُب ىذا اٟتديث: إف رفع الصوت بالذكر.  -رضي اهلل عنهما–ا١تسألة الثالثة: أف ابن عباس 

وىذه ا١تسألة ىي ا١تسألة ا١تشهورة ْتكم اٞتهر بالذكر عقب الصبلة ا١تفروضة، فإف الصبلة ا١تفروضة بعدىا 
هر هبذا الذكر أي ي رفع الصوت بو أـ ال؟ ألىل العلم ُب ىذه ا١تسألة ثبلثة آراء ذكر ونعرفو ٚتي ُ                 ُ                                                     ع ا، فهل ٬ت          ً

 مشهورة:
القوؿ األوؿ: أف اٞتهر بالذكر عقب الصبلة منهي عنو. وىذا قوؿ اإلماـ مالك وأيب حنيفة 

لى أف ا١تنع من والشافعي وإحدى الروايتُت عن أٛتد، وجاء عن مالك أنو قاؿ: بدعة ٤تدثة. واستدلوا ع
قاؿ: إف  -رضي اهلل عنهما–اٞتهر بالذكر هبذا اٟتديث، ووجو استدال٢تم من ىذا اٟتديث: أف ابن عباس 

رفع الصوت بالذكر حُت ينصرؼ الناس من ا١تكتوبة كاف على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم. فدؿ 
ىذا إ٪تا كاف من النيب صلى اهلل عليو وسلم على أف الصحابة تركوا ذلك، ىذا فهمو، حىت يقوؿ الشافعي: إف 

–                                                                        ُ                   على سبيل التعليم، فلما علم الناس الذكر وعرفوه تركو وتركو الصحابة بعده. ون قل عن بعض الصحابة 
                      ُ                                      أنو هنى عن الذكر أظنو ن قل عن قيس بن عبادة أو غَته من الصحابة. -رضواف اهلل عليهم

و الثابت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم كما ُب حديث القوؿ الثا٘ب: أف اٞتهر بالذكر سنة. ألنو ى
ُ    ابن عباس ىنا وىو الذي ي فهم من األحاديث األخرى، إذ كيف يسمع الصحابة وينقلوف شيئ ا إال وقد ج هر           ً                                                      ُ                      



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٜٖ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

بو، وقد قاؿ ابن عباس ُب ىذا اٟتديث: ما كنا نعرؼ انقضاء صبلة النيب صلى اهلل عليو وسلم إال بالتكبَت. 
باس خارج ا١تسجد أو ُب آخره، ٦تا يدؿ على أنو يرفع عليو الصبلة والسبلـ صوتو وأصحابو وقد كاف ابن ع

معو يرفعوف أصواهتم فيسمع التكبَت ٦تا يدؿ على اٞتهر، وىذا القوؿ الثا٘ب ىو اختيار ٚتع من أىل العلم؛  
سلف وا٠تلف كما                                                        ُ                 كالشيخ تقي الدين وىي الرواية الصحيحة عن اإلماـ أٛتد، وقد ن قلت عن كثَت من ال

نقلو الشيخ تقي الدين وىو الذي عليو كثَت من مشاٮتنا، وللشيخ سليماف بن سحماف رسالة مفردة فيها وىو 
 أف اٞتهر بالذكر سنة عقب الفريضة.

                                                               ً                       القوؿ الثالث: أف اٞتهر بالذكر بعد الفريضة جائز ليس سنة وليس منهي ا عنو فيجهر ببعضو ويًتؾ 
رواية عن اإلماـ أٛتد، وا١تنقوؿ عن اإلماـ أٛتد أنو كاف ٬تهر ببعض األذكار بعضو. وىذا قوؿ وسط وىي 

 ويًتؾ بعضها.
: ما كنا نعرؼ انقضاء صبلة رسوؿ اهلل صلى اهلل -رضي اهلل عنهما–ا١تسألة الرابعة: قوؿ ابن عباس 

جد فلم يكن يصلي                                                          ً                  عليو وسلم إال بالتكبَت. بعضهم يقوؿ: إف قوؿ ابن عباس ىذا نظر ا ألنو كاف خارج ا١تس
أو ألنو كاف ُب الصفوؼ األخَتة فلم يكن يسمع تكبَت الصبلة والتسليم وإ٪تا يسمع اٞتهر بالتكبَت عقب 
الصبلة. وُب ىذه مسألة وإف كانت ال تتعلق بالذكر وىو: أف من كاف ُب داخل ا١تسجد يصح إئتمامو 

ً                           أف يرى أحد ا من الصفوؼ يعٍت يكوف متصل  باإلماـ بوجود واحد من أمرين: إما أف يسمع صوتو اإلماـ، أو          
                                           ً                              ُب مصلى النساء الذي خلفنا واإلماـ يصلي ىنا طبع ا معو رجل يصافو أما ا١ترأة فبل  امرأالصفوؼ، لو أف 

ُ                                                                                     ي شًتط أف يصافها أحد فيصح إئتمامها، أما الرجل فيشًتط أف يصافو رجل آخر، كاف اثناف ُب مصلى 
ور الثا٘ب؟ ال يروف لكن يسمعوف صوت اإلماـ إما مباشرة أو ٔتبلغ وىو النساء ىل يروى الصفوؼ أو ُب الد

مكرب الصوت، ولو كاف العكس: ا١تسجد مكرب الصوت خرب ولكن ال أٝتع صوت اإلماـ وال يوجد مبلغ 
الذي يقوؿ اهلل أكرب بعد اإلماـ ولكٍت أرى الصفوؼ اليت أمامي قالوا: تصح، فتكرب بتكبَت الناس وتسلم 

؛ ألف كل واحد ينظر الذي أمامو أو الذي ّتانبو فينقل عنو فيصح، ىذا إف كنت داخل ا١تسجد، بتسليمهم
أما الذي يكوف ُب خارج ا١تسجد فإنو ال يصح اإلئتماـ باإلماـ إال بشرط واحد ال على سبيل التخيَت ىو 

ع الصوت فيمكن اتصاؿ الصفوؼ، يلـز اتصاؿ الصفوؼ، ٣ترد ٝتاع الصوت ال يكفي، إذ لو قلنا ٔتجرد ٝت



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٓٓٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

أف تأًب بإماـ اٟتـر وأنت ُب الرياض؛ ألف تسمع الصوت اآلف عن طريق األجهزة، فبل بد من اتصاؿ 
أنو على  -رضي اهلل عنو–         ُ                                                           الصفوؼ. وي ستدؿ بذلك على ا١تسألة األؤب على أف ٣ترد الرؤيا تكفي ابن عباس 

صلى اهلل عليو وسلم يعرفو ّتهره بالتكبَت وإف التأويل الثا٘ب أنو كاف ُب آخر الصفوؼ وال يسمع صوت النيب 
 ٓب يسمع التسليم، يعرؼ انتهاء الصبلة.

 *** المتن ***
عن َورَّاد مولى المغيرة بن ُشعبة قاؿ: أملى عليَّ المغيرُة بن شعبة في كتاب إلى  - ٖٗٔ

ال إلو إال اهلل وحَده ال )ُمعاوية؛ أف النبي صلى اهلل عليو وسلم كاف يقوُؿ في ُدبِر كلّْ صالٍة مكتوبٍة: 
شرِيَك لو، لو الملُك ولو الحمُد، وىو على كّل شيٍء قديٌر. اللهم ال مانَع لما أعطيَت وال ُمعطي لما 

 .منعَت، وال ينفُع ذا الَجّد منك الَجدُّ(
 ثم وفدُت بعُد على ُمعاويَة، فسمعُتو يأمر الناَس بذلك.

وإضاعِة الماِؿ، وكثرِة السؤاؿ. وكاف ينهى عن ُعقوِؽ وفي لفٍظ: وكاف ينهى عن قيَل وقاَؿ، 
 األمَّهاِت، ووأِد البناِت، ومنٍع وىات.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

عن َورَّاد مولى المغيرة بن ُشعبة قاؿ: أملى عليَّ المغيرُة بن شعبة في كتاب إلى ) قولو:
                      ً                              كاف ا١تغَتة بن شعبة والي ا على الكوفة ١تعاوية حينما كاف أي أف ا١تغَتة أرسل رسالة إٔب معاوية، وقد   :(ُمعاوية

خليفة للمسلمُت، وىذا يدؿ عند أىل العلم على االحتجاج بالكتابة، وقد ألف  -رضي اهلل عنو–معاوية 
رسالة صغَتة ُب االحتجاج بالكتابة وأهنا حجة، وىذا عمل عامة سلف األمة وىو  -رٛتو اهلل–ابن مفلح 

أىل العلم، خالف بعض الفقهاء ا١تتأخرين ُب عدد من ا١تذاىب فقالوا: إف الكتابة ليست الصحيح من قوٕب 
                         ُ                                                                       ْتجة. وىذا القوؿ مهجور وال ي عمل بو البتة ال ُب الرواية وال ُب اٟتكم، أما الرواية فإف الفقهاء منذ القدـ 

 زماننا وجادة، الرد على ٭تتجوف بالوجادة على صحة الرواية، وكتب كثَتة إ٪تا توجد ُب الزماف األوؿ وُب



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٔٓٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

اٞتهمية لئلماـ أٛتد إ٪تا ىو مروي وجادة من طريق ا١تثٌت بن خضر عن عبد اهلل ابن اإلماـ أٛتد وىكذا، إذف 
 الكتابة حجة واٟتديث ليس ٤تلو ىذا وإ٪تا يذكرىا الفقهاء ُب باب القضاء.

 الدبر ٭تتمل أمرين: :(ةٍ أف النبي صلى اهلل عليو وسلم كاف يقوُؿ في ُدبِر كلّْ صال) قولو:
                            ً           األمر األوؿ: ٭تتمل أف يكوف جزء ا من الشيء.

 األمر الثا٘ب: ٭تتمل أف يكوف بعده.
، وما كاف من ٚتاد -أي دبر اٟتيواف جزء منو-                                       ً      يقولوف: فما كاف من اٟتيواف فإنو يكوف جزء ا منو 

فبعده. كذا ذكر بعض علماء اللغة، وىو ُب أحاديث النيب صلى اهلل عليو وسلم ٭تتمل األمرين: ىذا وىذا، 
بعده. مثل دعاء االستخارة ولذلك كثَت من األحاديث يقوؿ أىل العلم: إنو ٬توز الدعاء هبا قبل السبلـ و 

فإف دعاء االستخارة جاء ُب حديث جابر ُب البخاري: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم علمهم دعاء 
             ُ                                                                                 االستخارة كما ت علم السورة من القرآف يقوؿ: يصلي ركعتُت من غَت الفريضة ٍب يقوؿ دبرىا. ٍب ذكر الدعاء، 

لقاعدة اليت استقرأىا بعض أىل العلم: أف كل دعاء قيل أنو فيجوز ىنا و٬توز ىنا لبلحتماؿ والًتدد، ولكن ا
ً                                                                يقاؿ ُب دبر الصبلة فإف كاف ٘تجيد ا هلل عز وجل وثناء عليو فا١تراد بو ما كاف بعد السبلـ، وإف كاف  فيو                              
طلب ومسألة من اهلل سبحانو وتعأب فيكوف قبل السبلـ، ولو نظرنا ُب حديث ا١تغَتة ىنا معنا فإنو ٘تجيد هلل 

، و٨تو )اللهم ال مانع ١تا أعطيت وال معطي ١تا منعت(هتليل، وإف فيو:  )ال إلو إال اهلل(عز وجل فإف فيو: 
ذلك من األلفاظ اليت فيها ٘تجيد لو سبحانو فعلى القاعدة يكوف بعد السبلـ، بل قد ثبت ُب رواية ُب مسلم 

وىذا نص على أف ىذا الذكر يكوف بعد  من حديث ا١تغَتة: أنو قاؿ: يقوؿ بعد انقضاء الصبلة ا١تكتوبة.
 السبلـ.

 ١تاذا أطلت ُب ىذه ا١تسألة؟. س:
ألف الفقهاء وىذه ا١تسألة ذكرىا ُب الفروع وُب غَته يقولوف: لو أتى بالذكر الذي يكوف بعد  جػ:

ً              السبلـ قبلو فهل يصح أـ ي كره أـ تبطل الصبلة؛ ألنو أتى بذكر ُب غَت ٤تلو متعمد ا، ٔتعٌت أتى با لتهليل                       ُ                                              
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                                                                     ُ                     والتسبيح الذي سيمر معنا و٨تو ذلك جعلو قبل السبلـ؟ فالصحيح أنو جائز وال ي بطل الصبلة، وىي رواية 
ً                                                   ضعيفة جد ا ُب ا١تذىب حينما قالوا: إنو يبطل الصبلة. بل ىو جائز.         

ا                                                     ً يعٍت أف ما كتبتو وما قدرتو فإنو لو اجتمع أىل األرض ٚتيع  : (اللهم ال مانَع لما أعطيتَ ) قولو:
.                                        ً على رده ومنعو فلن يستطيعوا إٔب ذلك سبيبل 

                                                    ً      أف ما منعتو وٓب تقدره وٓب تكتبو فلو اجتمع أىل األرض ٚتيع ا على  :(وال ُمعطي لما منعتَ ) قولو:
، وما قدره اهلل عز وجل يقوؿ أىل العلم نوعاف  تقدير مطلق، أو -                                  ً                                          نفع امرئ بو ٓب يستطيعوا إٔب ذلك سبيبل 

 :-  ً          نع ا أو إعطاءتقدير مقيد سواء كاف م
 ، نع من كذا، لن يرزؽ ماال  ُ                       ً  النوع األوؿ: تقدير مطلق، وىو أف يقوؿ: إف فبلن ا ي رزؽ لن يرزؽ غٌت، ٯت                   ُ  ً                                           

ً             لن يرزؽ ولد ا، لن يرزؽ زوج ا، فهو مطلق.               ً            
النوع الثا٘ب: تقدير مقيد، فهو أف يكتب اهلل عز وجل ُب اللوح الذي تنقل منو ا١تبلئكة تقدير 
ً                                                                األعماؿ إف فبلن ا لن يرزؽ ولد ا إال أف يدعو اهلل عز وجل، أو إال أف يتصدؽ، و٨تو ذلك من األمور فيكوف              ً             

ً                                        مقيد ا. وىذا معٌت قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم:  َ ُ  ل و  }، فربنا جل وعبل يقوؿ: دعاء()وال يرد القدر إال ال   
ِ       ِ م ع ق ب ات  م ن  بػ ُت   ي د ي و  و م ن  خ ل ف و  ٭ت  ف ظ ون و  م ن  أ م ر  الل و    ْ  َ  ْ  ِ  ُ َ  ُ  َ ْ َ   ِ ِ  ْ َ   ْ  ِ َ   ِ ْ َ  َ ِ ْ  َ   ْ  ِ  ٌ  َ ِّ  َ                           ً       [، أي أف اهلل عز وجل كتب أمر ا ولكن ٔٔالرعد: { ]ُ 

تب لو           ُ  : إف ا١ترء ي ك-رضي اهلل عنو–ألمر فعلو العبد فإف اهلل عز وجل ٭تفظو من القدر ا١تقيد، يقوؿ علي 
ُ  ّ                                                                         أجل ورزؽ إف فعل كذا غ َت  أجلو ورزقو زيد فيو أو نقص. فيكوف من القدر ا١تقيد، وىذا إذا عرفو ا١ترء عرؼ                      

ً                                      ُ          ً                  باب ا مهم ا ُب باب القضاء والقدر عند أىل السنة، ي ورد إشكاال  عند كثَت من الناس.     ً    
 اٞتد ىنا ٔتعٌت الغٌت أو اٟتظ أو ا٠تَت. :(وال ينفُع ذا الَجدّ ) قولو:
أي منك يا ربنا اٞتد ومنك الغٌت ومنك اٟتظ، فهو سبحانو وتعأب الذي  :(منك الَجدُّ ) قولو:

 ُ                         ي عطي الناس وٯتنعهم سبحانو.
 فقو الحديث:



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٓٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ا١تسألة األؤب: أف ىذا الذكر يكوف بعد الصبلة ا١تكتوبة دوف النافلة، وىذا واضح وتكلمنا عنو أف 
 األذكار إ٪تا تكوف بعد ا١تكتوبة.

)ال إلو إال اهلل وحده ة الثانية: أف ُب ىذا اٟتديث زيادات وردت ُب بعض الروايات مثل: زيادة ا١تسأل
وردت ُب بعض  ، وىذه الزيادة)٭تيي وٯتيت(، زيادة كلمة ال شريك لو، لو ا١تلك ولو اٟتمد ٭تيي وٯتيت(

مائة، ال تصح ُب ىذا ، عندما تقاؿ )٭تيي وٯتيت(األلفاظ عند الطربا٘ب وىي ضعيفة، وأصح ما ورد فيو 
                                        ً                                        اٟتديث حديث ا١تغَتة وال تصح ُب حديث: عدىا عشر ا بعد ا١تغرب وبعد الفجر. وإ٪تا تصح ُب حديث 

، وُب بعض الروايات )٭تيي وٯتيت(ا١تائة اليت تقاؿ بعد الفجر وا١تغرب ىي اليت صح فيها حديث زيادة: 
، وىذه الزيادة صححها اٟتافظ أبو ا قضيت()ال مانع ١تا أعطيت وال معطي ١تا منعت وال راد ١تزيادة: 

الفضل العراقي شيخ اٟتافظ ابن حجر كما نقل عنو اٟتافظ، وىي عند عبد بن ٛتيد ُب ا١تسند، وعند 
ً                      كاف أيض ا يصححها، وىي زيادة:   -رٛتو اهلل–الطربا٘ب، والشيخ ابن باز  ، فيقو٢تا ا١ترء )وال راد ١تا قضيت(      

ً                        أيض ا دبر الصلوات، ومن الزي ً                                                     ادات أيض ا ُب ىذا اٟتديث أنو جاء ُب مسند أٛتد: أهنا تقاؿ ثبلث مرات           
 عقب كل صبلة. وتقييدىا بالثبلث ضعيف ال يصح، وإ٪تا تقاؿ مرة واحدة.

ً                                أيض ا جاء ُب مسلم من حديث ابن الزبَت  موافقة حديث ا١تغَتة ُب اٞتملة  -رضي اهلل عنهما–  
)ال حوؿ وال قوة إال ٚتلة أخرى وفيها:  أعطيت وال معطي ١تا منعت()اللهم ال مانع ١تا              ً    األؤب وزاد بدال  من 

 ، وغَت ذلك من اٞتمل وىي ُب صحيح مسلم.باهلل(
 *** المتن ***

عن أبي صالح  -مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ىشاـ-وعن ُسَميٍّ  - ٖ٘ٔ
؛ أف فُقراء المهاجرين أتوا رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم. -رضي اهلل عنو-السمَّاف، عن أبي ُىريرة 

قالوا: ُيَصلُّوف كما  ؟()وما ذاؾفقاُلوا: قد ذىَب أىُل الدُّثور بالدرَجاِت الُعلى والنَِّعيم الُمقيم. فقاؿ: 
ُنصلي، ويُصوموف كما نصوـُ. ويتصدَُّقوف وال نتصّدُؽ. ويُعتقوف وال نُعتق. فقاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل 

)أفال ُأعلُّْمكم شيًئا ُتدرُكوف بو َمن سَبقكم، وتسبُقوف بو َمن بعدَكم، وال يكوف أحٌد أفضَل عليو وسلم: 
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)ُتسبُّْحوف وُتكبّْروَف وتحَمُدوف ُدبَر  قالوا: بلى، يَا رسوؿ اهلل! قاؿ:  ؟(منكم، إال من صنَع َمثَل ما صنعُتم
 .كلّْ صالٍة ثالثًا وثالثين مرة(

قاؿ أبو صالٍح: فرجع فقراُء المهاجرين إلى رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فقاُلوا: سِمَع 
)ذلَك فضُل اهلل هلل صلى اهلل عليو وسلم: إخوانُنا أىُل األمواِؿ بما فعْلنا، ففَعُلوا مثَلو، فقاؿ رسوُؿ ا

 .يُؤتيو َمن يشاُء(
)تسبُّْح اهلل ثالثًا قاؿ ُسَميّّ: فحدثُت بعض أىلي ىذا الحديث. فقاؿ: َوِىْمَت، إنما قاؿ لك: 

 .وثالثيَن، وتحمُد اهلل ثالثًا وثالثين، وتكبػُّْر اهلل ثالثًا وثالثين(
قاؿ: اهلل أكبر وُسبحاف اهلل والحمد هلل، حتى تبلَغ فرجعُت إلى أبي صالٍح، فقلُت لو ذلك، ف

 من جميعهن ثالثًا وثالثين.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
ىو  -رٛتو اهلل–ٝتي  :(وعن ُسَميٍّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ىشاـ) قولو:

 السبعة. مؤب أيب بكر بن عبد الرٛتن، وأبو بكر بن عبد الرٛتن ىو أحد الفقهاء
أحدىم أبو صاّب  -رضي اهلل عنو–الذين يرووف عن أيب ىريرة  :(عن أبي صالح السمَّاف) قولو:

 السماف وىو الثقة الثبت، وىناؾ أبو صاّب مؤب التوأمة وىو دونو ُب الرواية.
ا ا١تهاجروف الذين ىاجروا مع النيب صلى اهلل عليو وسلم سواء كانو  :(أف فُقراء المهاجرين) قولو:

                                               ً                      ً               مكيُت أـ  غَت مكيُت، كل من قدـ ا١تدينة سواء كاف مكي ا أـ غَت مكي يسمى مهاجر ا، كاف جلهم من 
 .-رضي اهلل عن اٞتميع–الفقراء وبعضهم من األغنياء كعبد الرٛتن بن عوف، وعثماف بن عفاف 

 أي أىل الغٌت واألمواؿ. :(فقاُلوا: قد ذىَب أىُل الدُّثور) قولو:
ويُعتقوف وال  ،ويتصدَُّقوف وال نتصّدؽُ  ،َصلُّوف كما ُنصلي، ويُصوموف كما نصوـُ قالوا: يُ ) قولو:

١تا أتوا النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب يعًتضوا على قضاء اهلل عز  -رضي اهلل عنهم–فقراء ا١تهاجرين : (نُعتق
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ا ا١تؤمن إذا قدر اهلل عز وجل وقدره بأف أغٌت أولئك وأفقر ىؤالء، وإ٪تا أرادوا أف يسابقوىم ُب األجر، وىكذ
            ً                                                                            وجل عليو أمر ا رضي بو، ولذلك النساء البلٌب أتُت النيب صلى اهلل عليو وسلم وقلن: إف الرجاؿ ٭تضروف 
اٞتمعة واٞتماعة ويشهدوف اٞتهاد وال نشهده. ١تا أتُت النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب يعًتضن على كوهنن 

إ٪تا أردف أف يذكر ٢تن النيب صلى اهلل عليو وسلم من أبواب ا٠تَت نساء أو أف اهلل خلقهن على ىذه ا٢تيئة، و 
صصن ٔتجالس للعلم لعلهم أف يقاربوا الرجاؿ ُب ذلك، فلذلك عندما ٭تتج بعض من ال علم عنده  ُ                                                                                  وأف ٮت      
هبذا اٟتديث على أف النساء رٔتا كاف ىناؾ ذىاب لبعض حقوقهن ىذا جهل منو وإ٪تا أردف ا٠تَت عندما أتُت 

 صلى اهلل عليو وسلم. النيب
ً   ُ                                                         وىنا مسألة تتعلق هبذه دائم ا ت ذكر، بل ألفت فيها مؤلفات متعددة وىو: ىل األفضل عند اهلل عز                          
             ً                                                                                 وجل وأعظم أجر ا أىو الفقَت الصابر أـ ىو الغٍت الشاكر؟ والذي تقرر عند كثَت من أىل العلم أنو ال مزية 

                    ً        ً               فقد يكوف فقَت صابر خَت ا من غني ا شاكر والعكس، ألحد٫تا على اآلخر بل إنو ٮتتلف باختبلؼ الناس، 
فقد يكوف غٍت شاكر خَت من فقَت صابر، فهو ٮتتلف باختبلؼ الناس وما وقر ُب قلوهبم وما صدر من 
ً                                 جوارحهم من األعماؿ الصاٟتة عند اهلل عز وجل، وا١تسلم دائم ا ٭ترص على أف يستعُت باهلل عز وجل ُب                                                    

 عز وجل ىو الذي يسهل الطاعة وىو الذي ييسر أسباهبا، ولذلك جاء ُب الطاعات وليعلم ا١ترء أف اهلل
)يعجب ربنا ألقواـ يقادوف إٔب اٟتديث الصحيح أظن من حديث عقبة أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

ُ    ، ومن أظهر صور الذين يقادوف إٔب اٞتنة بالسبلسل قالوا: أبناء فارس والرـو الذين س بو اٞتنة بالسبلسل( ا                                                                            
ً               ً                           فكانوا ُب يد ا١تسلمُت فأسلموا فكانت ٢تم الكلمة العليا فقه ا وديانة وجهاد ا. فإنو ُب عهد صغار التابعُت                                                      –

كاف جل الفقهاء أو العدد األكرب منهم إ٪تا ىم من أبناء السبايا؛ كاٟتسن البصري،   -رضواف اهلل عليهم
كتب السَت، فا١تقصود: أف اهلل عز وجل يقيد وعطاء بن يسار، وغَت٫تا من أىل العلم وىذا كثَت ومعروؼ ُب  

                            ُ                  للمرء من أسباب الطاعة ما ال ي قيض لغَته، ولذلك: 
إذا ٓب يكن عوٌف من اهلل 

 للَفىَت 
 

فأكثر َما ٬َتٍت َعليِو  ***
 اجتهادهُ 
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)اللهم يا مقلب القلوب واألبصار ثبت قليب والنيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يقوؿ ُب كل سجود: 
، فا١تقصود أف ا١ترء يعلم أف اهلل عز وجل ىو الذي ييسر )قلب قليب على طاعتك(، وُب رواية: دينك(على 

 األسباب وىو الذي ييسر على العبد العمل هبا.
                          ً          أي عمل قبلكم ٦تن كاف أكرب سن ا أو أطوؿ  :(أفال ُأعلُّْمكم شيًئا ُتدرُكوف بو َمن سَبقكم) قولو:

   ً                                                                                      عمر ا، فإف األوائل من بٍت إسرائيل وغَتىم كانت أعمارىم أطوؿ بكثَت من أمة ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم، 
، ولكن أوتيت أمة ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم أجور ا عظيمة على أعماؿ يسَتة، وأوتوا أجور ا ُب                                                      ً                                   ً    وىذا معلـو

ُ                                                                   ن ى دينا إٔب يـو اٞتمعة وأضل اهلل عنهم اليهود والنصارى، فما من يـو فاضل ُب أوقات فاضلة، ولذلك ٨ت   
                                     ُ                                                        السنة أو ُب األسبوع أو ُب الشهر إال وقد د للنا عليو ٓتبلؼ األمم اليت قبلنا فإهنم ٓب يدلوا فلذلك ٭تسدوننا 

    ُ         ً     ً  أهنم ي ؤتوف أجر ا كثَت ا  على معرفة ىذه األياـ، عرفوا بعضها وجهلوا غَتىا، فا١تقصود أف فضل ىذه األمة ُب
                                   ُ                                                        على أعماؿ قليلة، واألمر الثا٘ب: أهنم د لوا على األوقات الفاضلة ناىيك عن أهنم ال يؤاخذوف عما فعلوه 

 بنسياف وخطأ.
 أي ٦تن ٓب يفعل مثل عملكم ولو اجتهد ُب غَتىا من الطاعات. :(وتسبُقوف بو َمن بعدَكم) قولو:
ىذا التسبيح والتهليل : (تحَمُدوف ُدبَر كلّْ صالٍة ثالثًا وثالثين مرةُتسبُّْحوف وُتكبّْروَف و ) قولو:

 والتكبَت دبر الصبلة فيو من الفقو مسائل:
ا١تسألة األؤب: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم جعلو دبر الصبلة أي آخرىا أي بعدىا، وقلنا: القاعدة 

 أف التسبيح يكوف بعدىا. 
 م: والًتتيب ُب األدعية اليت تكوف عقب الصبلة هبذا الًتتيب: ا١تسألة الثانية: يقوؿ أىل العل

أو٢تا: ما ثبت ُب مسلم من حديث ثوباف، وعند أىل السنن وأٛتد من حديث عبد الرٛتن بن 
عوؼ وغَته: أف ا١ترء يبدأ باالستغفار؛ ألنو ثبت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو إذا انفتل من صبلتو قا٢تا 

                             ُ                 ً                                 ا١تأمومُت، فدؿ على أهنا أوؿ ما ي قاؿ االستغفار ثبلث ا، ٍب يقوؿ: اللهم أنت السبلـ ومنك قبل أف ينظر إٔب
 السبلـ تباركت يا ذا اٞتبلؿ واإلكراـ. 
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    ً                                                                               ثاني ا: التهليل، الذي سبق معنا قبل قليل ُب حديث ا١تغَتة وبنحوه ُب حديث عبد اهلل بن الزبَت، 
 يكوف بعدىا. -عليهم رضواف اهلل–وورد عن غَت واحد من الصحابة 

)ويكوف ختمو     ً                                                                    ثالث ا: ٍب يكوف ختم الثناء على اهلل عز وجل بالتسبيح؛ ألف التسبيح جاء ُب حديث: 
، فيكوف ىو خا٘تة الثناء، ولذلك الفقهاء ١تا تكلموا عن اٞتهر بالذكر يقولوف: ال إلو إال اهلل( -أو و٘تامو-

هر بو بالذكر ىو التسبيح والتهليل و  ُ                                    آخر ما ٬ت  هر بقراءة سورة         ُ                التكبَت. فبل ٬ت  َ  ٌ ق ل  ى و  الل و  أ ح د  }             َ  ُ      َ  ُ   ْ  ُ }
هر بالذكر دوف قراءة القرآف ٔاإلخبلص: ] هر بقراءة آية الكرسي؛ ألنو إ٪تا ٬ت  ُ                            [، وال با١تعوذتُت، وال ٬ت                                 ُ َ  َ و ال  }                   

ت ك  و ال  ٗت  اف ت  هب  ا و ابػ ت غ  بػ ُت   ذ ل ك  س ب يبل   َ  ِ  ً ٕت  ه ر  ب ص بل    َ  َِ  َ ْ  َ   ِ  َ ْ  َ   َ ِ   ْ  ِ َ ُ  َ  َ   َ  ِ َ  َ  ِ  ْ  َ واستدلوا عليو ْتديث ابن عباس:  [،ٓٔٔاإلسراء: { ]َ ْ
هر بو. ُ       ما كنا نعرؼ انقضاء صبلة النيب صلى اهلل عليو وسلم إال بالتكبَت. وىو آخر ما ٬ت                                                                       

)تسبحوف وتكربوف وٖتمدوف دبر كل صبلة ثبلثًا ا١تسألة الثالثة: أف قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
                                     ُ         التسبيح والتكبَت والتهليل؟ ىذا اٟتديث ف هم فهمُت:، نستفيد من ىذه اٞتملة كم عدد وثبلثُت مرة(

الفهم األوؿ: أف التسبيح يكوف إحدى عشرة مرة، والتحميد يكوف إحدى عشرة مرة، والتكبَت 
                                                                                      ُ     يكوف إحدى عشرة مرة، وىذا الفهم فهمو أحد الرواة وىو سهيل بن صاّب والرواية ُب الصحيح قاؿ: ي سبح 

                              ّ                   كرب إحدى عشرة. وبعض أىل العلم ضع ف فهم سهيل بن صاّب إحدى عشرة، و٭تمد إحدى عشرة، وي
                                               ً                                           بدليل أف غالب الرواة ُب ىذا اٟتديث إ٪تا أثبتوه ثبلث ا وثبلثُت ُب كل ٚتلة، ولكن روي من حديث ابن عمر 

 عند البزار وغَته وفيو ضعف كما قاؿ اٟتافظ.
ً                     ً    الفهم الثا٘ب: أف التسبيح يكوف ثبلث  وثبلثُت، والتحميد ثبلث ا وث                 ً         بلثُت، والتكبَت ثبلث ا وثبلثُت،                                

               ً                                                      فيكوف اجملموع تسع ا وتسعُت ويقف ما يزيد عليها شيء، وىذا ىو نص ىذا اٟتديث.
، فقاؿ: )ال إلو إال اهلل(األمر الثالث: أنو جاء ُب رواية ُب الصحيح من حديث أيب ىريرة زيادة: 

      ً                                      اهلل ثبلث ا وثبلثُت، و٘تاـ ا١تائة يقوؿ: ال إلو إال اهلل            ً                    ً              يسبح اهلل ثبلث ا وثبلثُت، و٭تمد اهلل ثبلث ا وثبلثُت، ويكرب 
وحده ال شريك لو، لو ا١تلك ولو اٟتمد وىو على كل شيء قدير. فيكوف اجملموع مائة. وىذا اٟتديث ُب 

 الصحيح.
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ً                                                        الصيغة الرابعة: جاءت أيض ا ُب مسلم من حديث كعب بن عجرة: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم                         
 .)سبحاف اهلل ثبلثًا وثبلثُت، و٭تمد اهلل ثبلثًا وثبلثُت، ويكرب أربًعا وثبلثُت( علمهم أف يقولوا:

: -رضي اهلل عنهما–الصيغة ا٠تامسة: ما جاء عند أىل السنن من حديث زيد بن ثابت وابن عمر 
ً                  أف النيب صلى اهلل عليو وسلم علمو أف يسبح اهلل ٜتس ا وعشرين، و٭تمد اهلل ٜتس ا وعشرين، ويكرب اهلل                     ً ً    ٜتس ا                                              

ً                           وعشرين، ويقوؿ: ال إلو إال اهلل ٜتس ا وعشرين. يعٍت يهلل ٜتس ا وعشرين فيكوف اجملموع مائة.                      ً                              
الصيغة السادسة: ما جاء من حديث ٝتي ىذا الذي معنا لكن رواية ُب البخاري: أف ا١ترء يسبح 

       ً           ً          ً                    اهلل عشر ا، و٭تمد عشر ا ويكرب عشر ا. فيكوف اجملموع ثبلثُت.
ست صحيحة ثابتة ولكن أربع منها ُب الصحيح أو أحد٫تا، وواحدة عند أىل كل ىذه الصيغ ال

                                           َ                                          العلم وىو حديث ٜتس وعشروف أربع مرات، وواحدة ف هم من أحد الرواة وىي إحدى عشر وىي أضعفها 
 وإف كانت ُب البخاري فهم سهيل بن أيب صاّب ولكنها واردة، إذف ٬توز لك أف تأٌب بالست كلها.

ىل الًتتيب مقصود أـ ليس ٔتقصود؟ نقوؿ: نعم، ىو مقصود، ومن أىل العلم من  ا١تسألة الرابعة:
                         ً                                                                 يقوؿ: إف الًتتيب ليس مقصود ا فيجوز أف تقدـ التكبَت على التسبيح أو التحميد، قاؿ: ألنو قد جاء ُب 

واٟتمد هلل، بعض الروايات التقدٙب والتأخَت. ولكن نقوؿ: األؤب واألًب أف يكوف هبذا الًتتيب: سبحاف اهلل، 
                                      ُ                                 ً                      واهلل أكرب، ولذلك فقهاء اٟتنابلة يقولوف: وي ستحب أف تكوف هبذا الًتتيب. استحباب ا لكن لو قدمنا التكبَت 

 على التحميد أو التسبيح ٬توز؛ لورودىا ُب بعض الروايات أنو قدـ التكبَت عليها.
 إلو إال اهلل، واهلل أكرب، ىذه ا١تسألة ا٠تامسة: أف ىذه الكلمات األربع: سبحاف اهلل، واٟتمد هلل، وال

                                        ُ                                               ىي اليت تسمى بالباقيات الصاٟتات، أفضل ذكر ي ذكر بو اهلل عز وجل وأفضل تسبيح و٘تجيد وثناء عليو 
سبحانو وتعأب ىي الباقيات الصاٟتات، والباقيات الصاٟتات ىي أربع كلمات: سبحاف اهلل، واٟتمد هلل، وال 

ت ُب الصبلة ستجد الصبلة ُب أثنائها حاوية على األربع كلها، فالتسبيح: إلو إال اهلل، واهلل أكرب. ولو نظر 
الركوع والسجود، واٟتمد: ُب افتتاح الصبلة ُب الفاٖتة، اٟتمد هلل عز وجل وما تصح الصبلة إال بتسبيح وال 

والتكبَت: تصح الصبلة إال بقراءة سورة اٟتمد واجبة، والتهليل: ُب التشهد فما تصح الصبلة إال بالتشهد، 
تكبَتات الصبلة كلها سواء كانت تكبَتات اإلحراـ أـ تكبَتات االنتقاؿ، إذف الباقيات الصاٟتات ىذه ال 
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، وىي أفضل ثناء على اهلل  تصح الصبلة بدوهنا وىي اليت تذكرىا بعد الصبلة، وىي اليت تقو٢تا إذا أردت النـو
ُ  و ال ب اق ي ات  }ويسبحو فليسبحو هبذه الكلمات األربع  عز وجل، ولذلك من أراد أف يثٍت على اهلل وٯتجد اهلل  َ ِ  َ ْ  َ 

َ  ً الص اٟت  ات  خ يػ ر  ع ن د  ر ب ك  ثػ و اب ا و خ يػ ر  أ م بل    َ  ٌ  ْ  َ  َ   ً  َ  َ   َ ِّ َ   َ  ِْ   ٌ  ْ  َ   ُ  َ ِ [، ىذه ىي الباقيات الصاٟتات فيما جاء عن  ٙٗالكهف: { ]     
 بعض السلف؛ كمجاىد وغَته أنو قاؿ: ىي الكلمات األربع.

هاجرين إلى رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فقاُلوا: قاؿ أبو صالٍح: فرجع فقراُء الم) قولو:
سِمَع إخوانُنا أىُل األمواِؿ بما فعْلنا، ففَعُلوا مثَلو، فقاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )ذلَك فضُل 

ع لو :اهلل يُؤتيو َمن يشاُء( ُ     إذا رزؽ اهلل عز وجل رجبل  ماال  ور زؽ مع ا١تاؿ ديانة وعمبل  صاٟت ا فقد ٚت  ا٠تَت،                       ً    ً  ُ                      ً    ً      
                                                                               ُ              وأما من أعدـ اهلل عز وجل ا١تاؿ من يده فإنو لرٔتا فات عليو من األجر الشيء الكثَت لكن ف تح لو باب آخر 

 مثل ىذه األمة، كمثل أربعة نفر، رجل آتاه اهلل مااًل )وىو: أنو جاء عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ: 
، فهو يقوؿ: لو كاف ٕب ا، وٓب يؤتو مااًل ورجل آتاه اهلل علمً ا، فهو يعمل بعلمو ُب مالو، ينفقو ُب حقو، وعلمً 

اٟتديث، أي: أف ا١ترء إذا ٓب يكن عنده ماؿ  (مثل ىذا عملت فيو مثل الذي يعمل، فهما ُب األجر سواء
ورأى غَته ذا ماؿ فتمٌت أف يكوف عنده مثلو ٍب ليفعل مثل ىذا الرجل الصاّب با١تاؿ من الصدقة وغَته، قاؿ 

                                               ً  ، فا١ترء يثاب على نيتو الصاٟتة إف نوى التصدؽ، طبع ا )فهما ُب األجر سواء(صلى اهلل عليو وسلم: النيب 
                                                   ُ                                       ا١تتأخروف من الفقهاء يقولوف: يثاب على أصل العمل وال ي ثاب على ا١تضاعفة. ا١تضاعفة ال ينا٢تا إال من 

ِ                                     بذؿ ا١تاؿ نفسو، أو الذي ع م ل، وأما الداؿ على ا٠تَت وأما الذي ينوي  َ ا٠تَت فإنو يناؿ أصل العمل دوف                         
 ا١تضاعفة.

                          ّ                                                         ً   األمر الثا٘ب: أف الفقَت إذا قل ت ذات يده فإنو يكوف أسرع ُب دخوؿ اٞتنة من الغٍت ولو كاف ٤تسن ا، 
يدخل فقراء ا١تؤمنُت اٞتنة قبل أغنيائهم بنصف يـو مقداره ٜتسمائة )وقد قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

 ما كفى إال ذلك االنتظار ُب حد ذاتو عذاب.، فهذا يدؿ على لو (عاـ
األمر الثالث: أف ا١ترء إذا ٓب يكن ذا ٕتارة وإ٪تا كاف ضيق اليد فإنو يفرغ خاطره من التفكر ُب الدنيا 
               ً                                                                              فيكوف قلبو متعلق ا باهلل أكثر، ما عنده شيء من الدنيا، وعملو أقل ُب الدنيا ولذلك النيب صلى اهلل عليو 
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ُ                                  ، ١تا و عك عليو الصبلة والسبلـ، فلذلك ا١تاء ٤تمد بربو إف مات وعنده ىذه الدراىم()ما ظن وسلم قاؿ:       
ع ال نفرؽ الغٍت الشاكر عن  ُ                         يشرد الذىن ولذلك دائم ا يكوف ألحد٫تا من ا٠تَت ما ال يكوف لآلخر فإذا ٚت                                           ً                     

 الفقَت الصابر.
ولعلو يقصد أبا بكر  يعٍت بعض مواليو، :(قاؿ ُسَميّّ: فحدثُت بعض أىلي ىذا الحديث) قولو:

 ابن عبد الرٛتن أو غَته.
: ففهم بعض الرواة   :(فرجعُت إلى أبي صالحٍ ) قولو: ُ                   كذا ذكر ا١تصنف، وُب رواية: قاؿ: فرجعت                                    

 إٔب النيب صلى اهلل عليو وسلم. -رضي اهلل عنو–أف الذي رجع أبو ىريرة 
، حتى تبلَغ من جميعهن ثالثًا فقلُت لو ذلك، فقاؿ: اهلل أكبر وُسبحاف اهلل والحمد هلل) قولو:

 ىذه اٞتملة فيها من الفقو مسألتاف: :(وثالثين
ا١تسألة األؤب: وقد تكلمنا عنها وىي: فهم سهيل بن صاّب من الرواية األؤب إهنا إحدى عشرة، 

                                                                  ً        مردود برد الراوي وىو أبو صاّب السماف، فإنو جعل من كل كلمة تقاؿ ثبلث ا وثبلثُت.
: ىل األفضل تفريق التسبيح والتحميد والتهليل أـ ٚتعو؟ ىل يعٍت األفضل أف تقوؿ: ا١تسألة الثانية

            ً                   ً                   ً                                    سبحاف اهلل ثبلث ا وثبلثُت، اٟتمد هلل ثبلث ا وثبلثُت، اهلل أكرب ثبلث ا وثبلثُت؟ أـ األفضل أف تقوؿ: سبحاف اهلل 
لة واحدة أـ تكررىا؟ ا١تشهور من واٟتمد هلل واهلل أكرب، سبحاف اهلل واٟتمد هلل واهلل أكرب. يعٍت ٕتعلها ٚت

مذىب اٟتنابلة أف األفضل ٚتعها؛ ألف ىذه ىي الصيغة اليت نقلها أبو صاّب عن أيب ىريرة فإنو قاؿ: تقوؿ: 
اهلل أكرب وسبحاف اهلل واٟتمد هلل. فجعلها تقاؿ كلها كلمة واحدة، قالوا: وألف ىذه اٞتملة فيها زيادة الواو. 

كرت ُب التسميع قلنا: ال أفضلية للزيادة وال النقص ُب اٟتروؼ وإ٪تا العربة ٔتا صح بو   ً                    طبع ا الزيادة والنقص ذ 
النقل، ىل األفضل ربنا لك اٟتمد أو األفضل ربنا ولك اٟتمد، قلنا: إف زيادة ا١تبٌت بػ اللهم والواو ال عربة بو 

ا فتعليل بعض فقهاء اٟتنابلة بزيادة وإ٪تا العربة ٔتا صح النقل، وأصح الروايات رواية البخاري، نفس الشيء ىن
           ُ                                 الواو فيو ب عد بعض الشيء وإ٪تا العربة بالنقل. 
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مع، -رٛتو اهلل–وىذا ىو مذىب اٟتنابلة واختيار الشيخ ابن باز  واألقرب: ُ     : يرى أف األفضل أف ٕت                    
تمل أنو من قوؿ                                   ً                                    ُ تقوؿ: سبحاف اهلل واٟتمد هلل واهلل أكرب ثبلث ا وثبلثُت. للحديث الذي ورد وأنو خاصة ٭ت  

النيب صلى اهلل عليو وسلم كما نقلت لكم عن اٟتافظ ابن حجر، واألقرب: أننا نقوؿ: كبل األمرين جائز، 
٬توز أف ٕتمع و٬توز أف تفرؽ، فمن ٚتع أتى بقوؿ أيب صاّب ومن ٓب ٬تمع فإنو يوافق رواية باقي الرواة عن 

نقلوه كما جاء ُب الرواية األؤب: تسبح اهلل  -هلل عنورضي ا–أيب ىريرة، فإف باقي الروايات عن أيب ىريرة 
   ً                    ً                 ً                                                  ثبلث ا وثبلثُت، وٖتمد اهلل ثبلث ا وثبلثُت، وتكرب ثبلث ا وثبلثُت. فيجوز األمراف ولكن األقرب لعلو رٔتا اٞتمع قد 

 يكوف أنسب.
عندما تسبح ىل ٬توز الزيادة على التسبيح ثبلثة وثبلثُت فتأٌب ٓتمس وثبلثُت أو تأٌب  :ٔس

 بأربعُت؟.
الفقهاء يقولوف: النقص غَت مشروع وأما الزيادة فتجوز. فيجوز أف تسبح أربعُت أربعُت، ىذا   جػ:

أنو ال ٬توز النقص فكذلك  كبلـ الفقهاء نص عليو ُب الفروع وُب غَته، والقراُب من فقهاء ا١تالكية قاؿ: كما
                                                                                          ُ        ال ٕتوز الزيادة. والفقهاء الذين ٬تيزوف الزيادة ىم مذىب اٟتنابلة يقولوف: ٬توز. ١تاذا؟ ألف الزيادة ت عترب من 

 ذكر اهلل عز وجل واألجر على ا١تقيد وخاصة إف اختلفت األلفاظ.
    ُ              ٔتا ي عقد التسبيح؟. :ٕس
        ُ                                    تنطقات، ت ستنطق األصابع، وجاء ُب بعض الروايات:          ُ                          السنة أف ي عقد التسبيح باليد فإهنن مس جػ:

ً               أنو كاف يعقد التسبيح. قالوا: ويقعد ٔتعٌت أنو يضم. فاألفضل أف يكوف باألصابع عقد ا ىذا نص عليو                                                                           
ً                             ُ                                                     ا١تناوي، وعقد ا يعٍت يضم أصبعو إذا أراد أف ي سبح، بعض الناس يسبح باإلشارة باألصبع يعد األنامل، نعم،             

                                          ُ     العلم من العقد أنو ىو األفضل؛ ألنو جاء أهنا ت عقد.لكن فهم بعض أىل 
 وىل األفضل أف تكوف باليمُت أـ بالشماؿ؟. :ٖس



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٔٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

أغلب الروايات جاءت مطلقة، وجاء ُب بعض الروايات عند أٛتد وغَته أهنا باليمُت، فمن  جػ:
واية األكثر قاؿ: ٬توز صحح رواية اليمُت فقاؿ: إف السنة أف يعقدىا باليمُت. ومن رأى أهنا رواية خالفت ر 

 عقدىا باليمُت والشماؿ. واألمر فيها واسع.
                                     ُ               لو قاؿ امرؤ أريد أف أسبح با١تسبحة ىل ي شرع ذلك أـ ال؟. :ٗس
ا أهنا أفضل من اليد أو أهنا سنة أو أف ٢تا فضبل  فبل شك  جػ: ً                                           ً       نقوؿ: من استخدـ ا١تسبحة معتقد                             

حاديث كثَتة أف الصحابة كانوا يسبحوف بالنوى وباٟتصى أنو بدعة، وأما من سبح با١تسبحة ألجل العد فاأل
                                                                    ً                 فدؿ على جوازىا؛ ألجل الضبط، ٬توز التسبيح با١تسبحة لكنو فوت على نفسو أجر ا وىو عقد األصابع 

يعتقدوف  -ىداىم اهلل عز وجل–فإهنن مستنطقات ال شك، جائز مع خبلؼ األؤب، وأىل الطرؽ 
بحة خاصة هبم فمنها ا١تربعة ومنها ا١تدورة ومنها الطويلة ومنها                                 ُ اعتقادات عجيبة بل إف لكل طريقة س  

ُ                                                         القصَتة، وكل صاحب طريقة لو ىيئة ُب س بحتو وىذه من البدع فإنو ما أحدث أحد بدعة إال وازداد فيها                                   
 وترؾ من السنة مثلها.

 *** المتن ***
؛ أف النبي صلى اهلل عليو وسلم صلَّى في خميصٍة لها -رضي اهلل عنها-عن عائشَة  - ٖٙٔ

)اذىُبوا بخِميصتي ىذه إلى أبي َجْهٍم، وائتوني أعالـٌ. فنظَر إلى أعالِمها نظرًة، فلما انصرَؼ قاؿ: 
 . بأْنبَجانيَو أبي جهٍم؛ فإنها ألهتني آنًفا عن َصالتي(

 لو أعالـ.الخميصة: كساء ُمَربَّع 
 واألنبجانية: كساء غليظ.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

 نوع من أنواع األكسية. :(صلَّى في خميصةٍ ) قولو:



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٔٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

أي فيها خطوط وىيئة معينة من ا٠تطوط اليت تكوف فيها، إما أف تكوف منها  :(لها أعالـٌ ) قولو:
     ً                                                                                  ألوان ا وإما أف تكوف من قطع أخرى كأف تكوف أعبلـ من حرير أو أعبلـ من قماش آخر فتكوف مقطعة  

 كأكثر من قماش.
 أي نظر ُب أثناء صبلتو إٔب أعبلمها نظرة. :(فنظَر إلى أعالِمها نظرةً ) قولو:
١تاذا خص أبا جهم؟ : (ىُبوا بخِميصتي ىذه إلى أبي َجْهٍم، وائتوني بأْنبَجانيَو أبي جهمٍ اذ) قولو:

ىو الذي أىدى النيب صلى اهلل عليو وسلم ىذه ا٠تميصة، فقاؿ:  -رضي اهلل عنو–ألف أبا جهم بن حذيفة 
، وىو كساء جانية أيب جهم()ائتو٘ب بأنب       ً                                         ، وتطيب ا ٠تاطر أيب جهم قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: )ردوىا إليو(

 غليظ فإنو أنسب.
 أي النظر إليها. :فإنها ألهتني آنًفا عن َصالتي() قولو:

 فقو الحديث:
: نظر إٔب أعبلمها نظرة. ىذه ا١تسألة معناىا أين -رضي اهلل عنها–ا١تسألة األؤب: قوؿ عائشة 

ً   يكوف مكروى ا ١توضع، وقد يكوف مباح ا                                          ً             يكوف موضع نظر ا١تصلي؟ نظر ا١تصلي قد يكوف ٤ترم ا ١توضع، وقد                       ً         
                    ً                  ً                                                 ١توضع، وقد يكوف مسنون ا ١توضع، يكوف مسنون ا أف ينظر إٔب موضع سجوده ُب صبلتو كلها إال عند جلوسو 
للتشهد فإنو ينظر إٔب إصبعو الذي يشَت بو، وما عدا ذلك فالسنة أف ينظر إٔب موضع سجوده ُب قيامو وُب 

و٨تو ذلك، ولذلك السنة ُب القنوت أف ينظر ا١ترء إٔب كفيو، ولذلك ركوعو وُب جلوسو بُت السجدتُت 
                                            َِ                                                 يقولوف: إف السنة ُب القنوت أف ٬تعل ا١ترء كفيو ق ب ل صدره. فيكوف  نظره إٔب كفيو وُب نفس الوقت نظر إٔب 

 موضع سجوده.
٬توز أف تنظر                                                                          ً   ا١توضع ا١تباح الذي ٬توز النظر إليو: النظر ُب القبلة، وقد عقد البخاري عليو باب ا، 

 أمامك، ولذلك النيب صلى اهلل عليو وسلم نظر أمامو ُب غَت ما موضع.
ا١توضع ا١تكروه: أف ٗتتلس ذات اليمُت وذات الشماؿ، فإنو اختبلس ٮتتلسو الشيطاف من صبلة 

 أحدكم، االلتفات ُب الصبلة ١تا سئل عنها عليو الصبلة والسبلـ.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٗٔٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

: وا١تذىب أنو مكروه لك : فهو النظر إٔب السماء؛ ألف النيب صلى ا١توضع احملـر ن الصحيح أنو ٤تـر
ً                         ِ    اهلل عليو وسلم رتب عليو وعيد ا وىو خطف البصر وٖتويل ا٠ت لقة.                           

٨تن قلنا قبل قليل: السنة أف يكوف الدعاء ُب القنوت ىكذا لكي يكوف نظره لكفيو و١توضع 
أف ينظر إٔب كفيو، فإف نظر للقبلة مباح، سجوده فإف وضعو أمامو على ىذه ا٢تيئة نقوؿ: جائز؛ ألف السنة 

فإذا جعلو فوؽ رأسو وىذا من مواضع رفع اليدين سواء وجو باطن كفيو إٔب وجهو أو إٔب السماء ُب أثناء 
عل أماـ الوجو أو  ُ                  الصبلة ٦تنوع، وأقل أحوالو الكراىة، فبل ت رفع اليدين فوؽ الرأس ُب قنوت الصبلة وإ٪تا ٕت                                          ُ                                    

 ف ىنا تكلمنا عن موضع النظر. َِ                ق ب ل الصدر فقط. إذ
                      ُ                      ُ                                     ا١تسألة الثانية: أنو است دؿ هبذا اٟتديث على أنو ي كره التغميض ُب الصبلة، وىذا أقوى حديث 
استدؿ بو على كراىية التغميض ُب الصبلة، ووجو االستدالؿ هبذا اٟتديث على كراىية التغميض ُب الصبلة؟ 

ُ          أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا ش غل بأعبلـ  ، فلو غمض عليو الصبلة )أ٢تتٍت عن صبلٌب(ا٠تميصة وقاؿ:                             
-رٛتو اهلل–                                    ُ                                             والسبلـ ذىب االنشغاؿ، فدؿ ذلك على أنو ي كره التغميض، وىذا أقوى دليل، يقوؿ ابن القيم 

: واألقرب أنو ال داللة صر٭تة من أفعاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم على كراىة التغميض ولكن األفضل عدـ 
                                                             ً               أف ٬تد ا١ترء ُب نفسو أف التغميض أخشع لقلبو. ذكر ذلك إف ٓب أكن وا٫ت ا ُب ا٢تدي، فليس  التغميض إال

ً                          التغميض مكروه مطلق ا وإ٪تا ُب األصل استمساك ا باألصل ىو كبلـ أىل العلم.                      ً                  
ا١تسألة الثالثة: وىي قضية ا٠تشوع ُب الصبلة، ىنا النيب صلى اهلل عليو وسلم حينما صلى نظر إٔب 

، فهل نقوؿ: إف ىذا اإل٢تاء ُب الصبلة وىو التفكَت ٔتا )أ٢تتٍت عن صبلٌب(بلـ ُب الصبلة فقاؿ: ىذه األع
                    ُ                                             يرى أو ٔتا عرؼ قبل ي بطل الصبلة أـ ال؟ نقوؿ: إف ا٠تشوع ُب الصبلة أمراف:

 األمر األوؿ: أمر واجب من أخل بو فقد أخل بشيء واجب ُب الصبلة.
 الناس فيو بل إف الشخص نفسو يتفاضل من صبلة إٔب صبلة. األمر الثا٘ب: أمر زائد عنو يتفاضل

 األمر الواجب ىو ثبلثة أمور أو أربعة:
ً       األوؿ: أف يأٌب بالصبلة مطمئن ا فيها فبل ينقر ُب صبلتو، الذي ينقر الصبلة ولو ركن ا واحد ا وىو       ً                                              ً                         

 طمئن ُب صبلتو.                                             ً      ً               اٞتلسة بُت السجدتُت نقوؿ: أنت لست ٓتاشع، تركت أمر ا واجب ا عليك. إذف ال ي
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الثا٘ب: أف يأٌب بالذكر ُب ٤تلو، كل ذكر ُب الصبلة يأٌب بو ُب ٤تلو، ُب قيامو وُب قعوده وُب سجوده 
، فبل تأٌب بذكر ُب غَت ٤تلو، ولذلك الذكر ُب غَت ٤تلو )أال وإ٘ب هنيت أف أقرأ القرآف راكًعا أو ساجًدا(

، وما من موضع من الصبلة إال وفيو ذكر حىت ما بُت  ُ               ً   ُ                     ي نقص األجر وأحيان ا ي بطل الصبلة ُب صور معينة
 األركاف.

ً           ون قل أيض ا عن حذيفة-           ُ                          الثالث: أف ي قل من اٟتركة، و١تا رأى عمر     ً                   رجبل  يكثر اٟتركة ُب صبلتو  - ُ      
قاؿ: لو خشع قلب ىذا لسكنت جوارحو. ولذلك يقوؿ أىل العلم: إف كثرة اٟتركة سواء كانت ثبلث 

 ة الكثَتة اليت توىم الناظر أف ىذا الرجل ليس ُب صبلة بطلت صبلتو.حركات متواليات أـ اٟترك
إذف ىذه األمور الثبلث ىي ا٠تشوع الواجب، وا٠تشوع ا١تستحب اليت منها: معنا وىو عدـ التفكر 
ُب غَت الصبلة، ىنا النيب صلى اهلل عليو وسلم تفكر ُب غَت الصبلة فلم تبطل صبلتو، وىناؾ رواية ُب 

       ُ               ىا إف كث ر بطلت الصبلة.                   ً                                                     ا١تذىب وىي ضعيفة جد ا نقلها القاضي أبو يعلى: أف التفكر ُب أثناء الصبلة بغَت 
                                                              ً       ً                   والصحيح: ال، ٔتا أنك أتيت باألركاف وباألفعاؿ وباألذكار وٓب تتحرؾ كثَت ا مطمئن ا فيها فصبلتك صحيحة 

)إف العبد ليصلي الصبلة ما يكتب لو منها إال عشرىا، لكن نقص أجرؾ، وىذا معٌت حديث عمار: 
 .صفها(تسعها، ٙتنها، سبعها، سدسها، ٜتسها، ربعها، ثلثها ن

ا١تسألة الرابعة: بعض أىل العلم استدؿ من ىذا اٟتديث على قضية اللبس وما يتعلق بو، وأف السنة 
                             ً     ً                                                    أف الشخص أو األفضل أال يلبس ثوب ا ٚتيبل  على إطبلؽ، نقوؿ: ىذا ليس على إطبلؽ وإ٪تا نقوؿ: ال يلبس 

واٟتديث –عليو وسلم هنى عن لبستُت          ً                                                ا١ترء ثوب ا أعلى من لبسو. ولذلك جاء ُب اٟتديث أف النيب صلى اهلل
                                                                           ً     ً   منها: لباس الشهرة. لباس الشهرة قد يكوف بلبس ا١ترء ما ىو أدٗب منو كأف يلبس ثوب ا مرقع ا  -عند البيهقي

ً                                    وال يلبس مثلو الثياب ا١ترقعة، أو يلبس ثوب ا أعلى من لبسو فاخر ا جد ا، ىذا ٦تنوع والنيب صلى اهلل عليو وسلم     ً                   ً                                       
 داللة ُب اٟتديث فالنيب صلى اهلل عليو وسلم لبس الثوب ولكنو شغلو وتفكر فيو، وأنبياء ٓب ينو عن ىذا فبل

اهلل عز وجل ٢تم من األحكاـ ما ليس لغَتىم، فلذلك ١تا شغلتو ىذه ا٠تميصة عن صبلتو تركها بالكلية، كما 
عز وجل من األحكاـ ما ال أف سليماف عليو السبلـ ١تا شغلو النظر للخيل ذْتها وتصدؽ هبا، فؤلنبياء اهلل 

 يكوف لغَتىم من عامة الناس.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٙٔٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 *** المتن ***
 .باب الجمع بين الصالتين في السفر

 :*** الشرح ***
بعد االنتهاء من أحكاـ الصبلة وصفتها وأذكارىا وما يتعلق بذلك، شرع  -رٛتو اهلل–شرع الشيخ 

الصلوات ا١تخصوصة كالكسوؼ وا٠تسوؼ الشيخ بذكر أحكاـ صبلة ذوي األعذار وىو اٞتمع والقصر ٍب 
 واالستسقاء وغَته.

 مفردات الحديث:
من أىم ا١تسائل اليت تتعلق باٞتمع: أف نعرؼ ما معٌت اٞتمع؛  :(باب الجمع بين الصالتين) قولو:

ألف معرفة معٌت اٞتمع ينبٍت عليو خبلؼ طويل، وال أعٍت بالتعريف التعريف الصوري وإ٪تا أتكلم عن التعريف 
 ا حقيقة اٞتمع، اٞتمع بُت الصبلتُت ألىل العلم فيو رأياف:ٔت

مع بُت الصبلتُت حىت تكونا صبلة واحدة. وىذا  ُ                                       القوؿ األوؿ: أف اٞتمع بُت الصبلتُت معناه: أف ٬ت                                          
 ا١تذىب.

                                                                             ً  القوؿ الثا٘ب: أف معٌت اٞتمع بُت الصبلتُت أي اٞتمع بُت وقيت الصبلتُت فيكوف وقت الصبلتُت وقت ا 
ً    واحد ا ُب رٛتهم – جواز األداء. وىذا اختيار الشيخ تقي الدين وىي الرواية الثانية وىو ا١ترجح عند ا١تشايخ    

 .-اهلل
 المسائل المبنية على ىذا التفريق:

ا١تسألة األؤب: من قاؿ من أىل العلم: إف اٞتمع بُت الصبلتُت ىو للصبلتُت حىت تكوف صبلة 
ة. فبل ٬توز الفصل بُت الصبلتُت ال بسنة وال بكبلـ وال غَت ذلك، واحدة، قاؿ: ال بد من ا١تواالة بُت الصبل

صلى الظهر وىو أف ينوي أف ٬تمع معها صبلة العصر ٍب قبل أف يبدأ بصبلة  امرأوبناء على ذلك لو أف 
العصر تكلم بكبلـ أو صلى سنة، نقوؿ: على ا١تذىب ال يصح ٚتعك. وعلى القوؿ الثا٘ب: صح ٚتعك فبل 

 ُ            ت شًتط ا١تواالة.
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 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ع الصبلتُت ا١تسألة الثانية: وىي قضية اشًتاط النية عند أؤب الصبلتُت، فمن قاؿ: إف اٞتمع ىو ٚت
صلى ا١تغرب ٍب بعد  امرأحىت تكونا صبلة واحدة. يقوؿ: ال بد أف تنوي اٞتمع عند الصبلة األؤب. فلو أف 

صبلة ا١تغرب ١تا سلم منها قاؿ: أنا مسافر. أو يوجد مطر شديد فأريد أف أٚتع معها العشاء. فنقوؿ على 
ها مع الصبلة األؤب؛ ألف الصبلتُت صبلة ا١تذىب وىو القوؿ األوؿ: إف ٚتعك ال يصح فبل بد أف تنوي

وىو اختيار الشيخ تقي الدين والرواية الثانية من ا١تذىب واختيار الشيخ ابن –واحدة. وأما على القوؿ الثا٘ب 
: أنو ٬توز اٞتمع وإف ٓب ينو من الصبلة األؤب؛ ألف ا١تراد باٞتمع ٚتع الوقتُت حىت -باز وغَته من مشاٮتنا

ً   حد ا.        ً    يصَتا وقت ا وا   
ً           ىنا تقييده ُب السفر خرج ٥ترج الغالب؛ ألف اٞتمع ليس خاص ا بالسفر،  :(في السفر) قولو:                                                  

فيجوز اٞتمع للمرض، و٬توز اٞتمع للمطر، و٬توز عند كل حاجة؛ ٟتديث ابن عباس ُب صحيح مسلم: 
راد أف ال قاؿ: أ -إف صحت رواية مطر–ٚتع النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب غَت سفر وال مرض وال مطر 

 ٭ترج أمتو. فدؿ أف كل ما فيو حرج فإنو يكوف فيو ٚتع وسنتكلم عنو بعد قليل.
 *** المتن ***

قاؿ: كاف رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بِن عباس  - ٖٚٔ
 المغرِب والعشاِء. يجمُع في السفِر بين صالِة الظُّهِر والعصِر، إذا كاف على ظهِر سيٍر، ويجمُع بين

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

تكلمنا قبل قليل عن معٌت ٬تمع  :(كاف رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يجمُع في السفرِ ) قولو:
ً                وتكلمنا أيض ا عن معٌت السفر.            

يجمُع في السفِر بين صالِة الظُّهِر والعصِر، إذا كاف على ظهِر سيٍر، ويجمُع بين ) قولو:
ال ٬توز اٞتمع إال بُت الصلوات ا١تتناظرة وىي الظهر والعصر، أو بُت ا١تغرب والعشاء،  :(المغرِب والعشاءِ 
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وال ٬توز اٞتمع بُت العشاء والفجر، وال بُت العصر وا١تغرب وال غَت ذلك، قالوا: ألف األصل أف ىاتُت 
 الصبلتُت وقتهما واحد. فلذلك ٬توز اٞتمع بينها.

                                ً                        بإٚتاع أىل العلم أف ٚتع الصبلة مشروع ا إذا كاف ا١ترء على ظهر  :(على ظهِر سيرٍ إذا كاف ) قولو:
                                                       ً     ً  سَت، وما عدا ىذه الصورة فإف أىل العلم ٥تتلفوف فيها اختبلف ا بين ا.

                                                          ً                          قبل أف أبدأ ُب ذكر ا٠تبلؼ ُب مسألة الصور اليت فيها اٞتمع، اختصار ا ال بد أف نتكلم عن السفر، 
ىو السفر؟ يقولوف: إف الدور ثبلثة. ال بد أف تعرؼ ىذه الدور الثبلثة ومن عرفها  ما ىي دور السفر؟ وما

 ا٨تل عنده كثَت من اإلشكاالت.
الدار األؤب: ىي دار االستيطاف، وىي البلد اليت يكوف فيها أىل ا١ترء وزوجو، أين يكوف أىلو 

الذي يقيم فيو إقامة دائمة معو زوجو وزوجو ومالو؟ إذا اجتمعوا ُب مكاف فهذا ىي دار استيطانو، ا١تكاف 
                                            ً                                            وأىلو ومالو، الدار اليت يكوف فيها ا١ترء مستوطن ا ال يًتخص بشيء من رخص السفر ولو جلس فيو ساعة 

: ٨تن ٚتيع ا من أىل الرياض لو أف  ً                          منا جاء من الدماـ متجه ا إٔب جدة ومر ُب طريقو على  امرأ          ً        ً                      واحدة، مثبل                       
نقوؿ: ال ٬توز لك ُب ىذه الساعة أف تصلي الظهر ركعتُت أو العصر  الرياض ومكث فيها ساعة واحدة،

                                                       ً                     ركعتُت أو ٕتمع؛ ألنك عندما دخلت الرياض أصبحت ُب وطنك مستوطن ا فبل ٕتمع وال تًتخص بأي 
                               ً  رخصة من رخص السفر أصبحت مستوطن ا.

 الدار الثانية: دار السفر، ودار السفر ثبلثة أشياء:
 أو على ظهر سفر، فا١ترء إذا تنقل بُت نقطة ونقطة وبلدة وبلدة تنقلو األؤب: ما كاف على ظهر سَت

                ُ        ً              ً                                                    بُت ىاتُت البلدتُت ي سمى سفر ا ولو طاؿ، قدٯت ا كانوا يأخذوف بُت ا١تدينة وا١تدنية شهرين، وٯتكن أف ٯتشي 
    ً    تنقبل  من سنة على ظهر الرحاؿ أو على قدميو، بعض ا١تناطق البعيدة والقريبة ٯتشي فًتة طويلة، ما دمت م

ا فأنت ُب الطريق تسمى مسافر ا، ويسمى على ظهر سفر، وىذا بإٚتاع أنو يسمى مسافر ا. ً                           ً                                               ً  بلد إٔب بلد قاصد                 
ً                                                                    الثانية: إذا دخل بلد ا وسيخرج منو وال يعلم مىت سيخرج، أنا متجو من الرياض إٔب جدة، ُب الطريق                     
                                    ً       ً                                                وقفت ُب الطائف قد أجلس فيو ساعة أو يوم ا كامبل  وقد أجلس فيو يومُت خاصة ُب الزماف األوؿ فقد كانوا 
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د ال يعلم كم سيمكث فيو فإنو يسمى          ً                                                     ٬تلسوف أيام ا يتزودوف با١تاء وينتظروف الطعاـ، قالوا: إذا جلس ُب بل
ً   مسافر ا أيض ا.     ً      

الثالثة: إذا مكث ُب بلد غَت بلد استيطانو مدة أقل من مدة اإلقامة، ٓب أحددىا لك ألهنا ٥تتلف 
                                                                        ً              فيها اختبلؼ طويل، إذا جلس ُب بلد غَت بلده أقل من مدة اإلقامة فإنو يسمى مسافر ا، وا١تشهور من 

                                         ً                      ُ           من أربعة أياـ، أربعة أياـ فأقل يسمى مسافر ا، أكثر من أربعة أياـ ي عترب مقيم،  ا١تذىب أف مدة اإلقامة أكثر
ً                                                         فمن جلس ُب بلد عشرين فرض ا، يصلي فيو فقط عشرين صبلة، يعرؼ أف سيجلس عشرين صبلة فأقل                        

          ً                          ً                   سيصلي مثبل  عشر صلوات فإنو يسمى مسافر ا ويًتخص برخص السفر.
ً                             إلقامة ىي أف يدخل بلد ا وٯتكث فيها مدة تزيد على حد الدار الثالثة: ىي دار اإلقامة، دار ا                    

اإلقامة، دار اإلقامة ىذه ال يًتخص بشيء من رخص السفر إال رخصة واحدة ُب السفر، ولو ثبلثة أحكاـ 
ً                                                   ُب اٟتج، لكن ُب السفر يًتؾ شيئ ا واحد ا وىو اٞتمعة، من جلس ُب بلد غَت بلده وجلس أكثر من حد       ً                          

ً   بشيء من رخص السفر إال اٞتمعة وح كي إٚتاع ا. اإلقامة فإنو ال يًتخص        ُ                              
ً                                         وىذه ا١تسألة تقسيم الدور إٔب ثبلث ح كي إٚتاع ا بُت أىل العلم، ٓب ينكر أحد من أىل العلم         ُ                                

 اإلقامة.
                                                             ً                   قبل أف انتقل غلى مسألة السفر، أنا أعرؼ أف ُب ذىن البعض استشكاال  على رأي الشيخ تقي 

                                                          ً  قي الدين يقوؿ: الدور ثنتاف: سفر واستيطاف، فما ٓب تكن مستوطن ا الدين، بعض الناس يفهم أف الشيخ ت
فأنت مسافر. نقوؿ: ىذا غَت صحيح وٓب يقل الشيخ تقي الدين ىذا، ألنو ىو ٦تن نقل االتفاؽ على أف 
د بالعرؼ. كوف الشخص  د باألياـ وإ٪تا ٭ت  ُ                     الدور ثبلثة، فما الذي يقولو ىو؟ ىو يقوؿ: إف حد اإلقامة ال ٭ت                 ُ                                                        

ً                   ً  معناه: أنو اآلف أصبح مقيم ا وإف ٓب يكن مستوطن ا  -            ً                      أنا أقوؿ مثبل  ُب العرؼ والناس ٮتتلفوف–       ً  أجر بيت ا است                        
نفسو ١تا سئل عن شخص  -رٛتو اهلل–                   ُ                                      أو نقل أثاث بيتو الع رؼ ٮتتلف من زماف إٔب زماف، ولذلك الشيخ 

ؼ ٦تا يصعب بُت الناس أنفسهم فإنو                                       ً                      جلس ُب بلد ٜتسة أياـ فأكثر؟ قاؿ: إنو نظر ا ألف حد اإلقامة ُب العر 
ً         يقوؿ: نرجع لؤلحوط فيقوؿ: األحوط أف من جلس ُب بلد أكثر من أربعة أياـ فإنو يسمى مقيم ا ال ٬تمع                                                                                
ً                                            ً     وال يقصر. فلذلك فهم كبلـ أىل العلم مهم جد ا، وال نأخذ من كتاب دوف كتاب آخر، فالشيخ مثبل  تقي                                        
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      ُ                                            إنو ال ي شرع اٞتهر بعد الصبلة؛ ألنو وقع ُب بعض النسخ من  الدين نفسو كثَتوف نقلوا عنو أنو يقوؿ:
                                                   ُ                         ُ              اختيارات البعلي خطأ وىي الطبعة القدٯتة فزاد فيها: ال ي ستحب اٞتهر. والصواب: أنو ي ستحب. ألنو لو 

 رسالة ُب االستحباب، فا١تقصود من ىذا الكبلـ كلو: أف نعرؼ أف الدور ثبلثة.
     ُ              متى ي جمع في السفر:

ٚتهور الفقهاء يقولوف: إف ا١تسافر ُب حاالتو الثبلث ٬تمع. سواء كاف بُت بلدتُت على ظهر سفر 
أـ مكث أقل من حد اإلقامة يومُت ُب بلد أـ جلس ُب بلد ال يعلم مىت ٮترج، فيجوز لو اٞتمع. وقاؿ 

يكوف على ظهر سَت.  الشيخ تقي الدين: إنو ال ٬توز اٞتمع إال ُب حالة واحدة وىي: حاؿ اشتداد السفر أف
                                                                      ً                واستدؿ هبذا اٟتديث الذي معنا وىو أف ابن عباس قاؿ: إذا كاف على ظهر سَت. طبع ا ىناؾ استدالالت 

إ٪تا خرج ٥ترج  -رضي اهلل عنهما–أخرى لكن ىذا أقواىا، ولكن نقوؿ: إف ىذا الذي قالو ابن عباس 
أهنم ٚتعوا على غَت ظهر سَت، والنيب  -رضواف اهلل عليهم–الغالب، وقد ثبت عن غَت واحد من الصحابة 

ً   صلى اهلل عليو وسلم أيض ا ف هم من بعض األحاديث أنو ٚتع على غَت ظهر سَت، واٟتديث فيها طويل جد ا                                                             ُ   ً                    
 ُب االستدالؿ على ىذه ا١تسألة، الشيخ لو رسالة كاملة موجودة ُب ٣تموعة الرسائل.

تقي الدين، ولذلك نقوؿ ىنا مسألة إذا  ىو قوؿ اٞتمهور. ولكن األحوط: كبلـ الشيخ واألقرب:
ً                       الرخص ُب السفر كثَتة جد ا: ٚتع، قصر، فطر ُب هنار –عرفتها ينحل عندؾ اإلشكاؿ: الرخص ُب السفر                      

 ثبلثة أنواع:  -رمضاف، ا١تسح على ا٠تفُت ثبلثة أياـ، ترؾ السنن الرواتب وىكذا
 اشتداد السَت. النوع األوؿ: رخص األفضل فعلها، كقصر الصبلة، واٞتمع ُب

 النوع الثا٘ب: رخص األفضل تركها، كاٞتمع ُب غَت اشتداد السَت.
النوع الثالث: رخص يستوي األمراف، كالفطر ُب هنار رمضاف يستوي فيو األمراف ما األصلح لك، 

، أي ليس األفضل الصياـ، فليست )ليس من الرب الصياـ ُب السفر(لذلك النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
: لقد رأيتنا وما -رضي اهلل عنو–ن النوع الثا٘ب، وُب ا١تقابل ىو صاـ عليو الصبلة والسبلـ، قاؿ أبو ىريرة م

 منا صائم إال النيب صلى اهلل عليو وسلم وعبد اهلل بن رواحة. 
 فانظر ٟتالك واألفضل افعلو، والدليل على التفريق ىو السنة.
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 *** المتن ***
 .باب قصر الصالة في السفر

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

بذكر القصر ُب السفر، ومن فقو  -رٛتو اهلل–بدأ الشيخ  :(باب قصر الصالة في السفر) قولو:
الشيخ أنو ٓب ٬تمع القصر واٞتمع ُب باب واحد؛ ألنو ال تبلـز بُت اٞتمع والقصر، فقد ٬توز اٞتمع وال ٬توز 
القصر، وقد ٬توز القصر وال ٬توز اٞتمع، ٬توز القصر وال ٬توز اٞتمع: ُب مٌت، ٨تن نقصر وال ٧تمع، وكثَت 

ف القصر ُب مٌت إ٪تا ىو نسك وليس لعلة السفر، و٬توز اٞتمع دوف القصر: للمريض، من أىل العلم يرى أ
مثل إف صح حديث ٛتنة أنو أباح ٢تا اٞتمع بُت الصبلتُت، واٟتديث عند أيب داود وىو متكلم فيو، ومثل: 

ومثل  ،-رضواف اهلل عليهم–اٞتمع بُت الصبلتُت ُب ا١تطر، واٟتديث أصلو ُب مسلم، وىو فعل الصحابة 
عمـو اٟتاجات، وقد ٬تتمعاف ُب السفر فيجوز اٞتمع والقصر على اختبلؼ أنواع السفر ُب حاؿ االشتداد 

 دوف غَته.
ً                                                                           شرع أيض ا الشيخ بذكر األحاديث الواردة ُب القصر ُب السفر بعد ذكره ألحكاـ اٞتمع؛ ألف اٞتمع        

مع أل ُ     أمشل من القصر كما سبق معنا، فإف اٞتمع بُت الصبلتُت ٬ت  مع لغَته من اٟتوائج؛                                                 ُ                     جل السفر، و٬ت             
وعند عدـ القدرة على التطهر من النجاسات مثل: حديث  ،كحاؿ نزوؿ ا١تطر، والريح الشديدة

                                                              ُ                      ا١تستحاضة، وأما عند عدـ القدرة على الطهارة أي رفع اٟتدث فإنو ال ي شرع اٞتمع ُب ذلك ا١توضع.
خاص بالرباعيات وإما الصبلة الثنائية  والقصر ُب الصبلة معناه: أي ترؾ بعض الركعات، وىو

                            ُ                             ُ                         والثبلثية فبل قصر فيها، فإ٪تا ي قصر ُب الظهر والعصر والعشاء، ت صلى بدؿ أربع تصلى ركعتُت.
 *** المتن ***

قاؿ: صحبُت رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن ُعمر  - ٖٛٔ
 كعتين، وأبا بكٍر وعمَر وعثماَف كذلك.وسلم فكاَف ال يزيُد في السَّفِر على ر 
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 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

أي ُب صوره الثبلث  :(صحبُت رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فكاَف ال يزيُد في السَّفرِ ) قولو:
سواء كاف ُب حاؿ اشتداد السفر أـ ُب حاؿ ا١تكث ُب بلد مدة ال يعلمها أـ مكثو ُب ىذا البلد دوف حد 

 اإلقامة.
٦تا يدؿ على أف القصر ُب السفر سنة، يقصر كل  :(فكاَف ال يزيُد في السَّفِر على ركعتين) قولو:

                     ً               مسافر سواء كاف منفرد ا أو يصلي ٚتاعة.
 كانوا يقصروف الصبلة.  -               ً رضي اهلل عنهم ٚتيع ا–أي أهنم  :(وأبا بكٍر وعمَر وعثماَف كذلك) قولو:

 فقو الحديث:
: كاف ال يزيد ُب السفر. كلمة السفر ىذه تدلنا -رضي اهلل عنهما–ا١تسألة األؤب: قوؿ ابن عمر 

 على أمرين:
كم أف ا١ترء مسافر، وال ٭تكم                  ُ                                     األمر األوؿ: أنو ال ي ًتخص برخص السفر ومنها القصر إال حينما  ُ                          ٭ت 

 بأف ا١ترء مسافر إال بشرطُت:
                        ً           ً  الشرط األوؿ: أف يقصد موضع ا يسمى سفر ا.

 الشرط الثا٘ب: أف ٮترج عن بلده.
                             ُ                                               وبناء على ذلك ال ٬توز للمرء أف ي فطر وال أف ٬تمع وال أف يقصر الصبلة حىت ٮترج عن عامر 

خرى جدة أو الطائف، ال ٬توز ٕب أف أقصر الصبلة وال أف أٚتع بلده، أنا أريد السفر من ىنا إٔب أي بلدة أ
 حىت أف أخرج من العامر، ما ىو العامر؟ ىو ٤تل السكن. 

يقوؿ أىل العلم: وال عربة ٔتضارب البادية وال با١تزارع وال باحملطات البنزين وغَتىا كل ىذه تعترب 
            ً                              العر٬تة تقريب ا ىي آخر حد للرياض ١تن أراد أف  خارج البلد ال حد ٢تا، اٟتد بنياف الناس الذي يتصل هبم،

، ولو  -رضي اهلل عنو–يذىب للمنطقة الغربية عندىا ولو كاف يرى البنياف كما ُب حديث أيب بصرة الغفاري 
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كاف يرى البنياف يقف و٬توز لو أف يصلي الرباعية ثنتُت و٬تمع معها نظَتهتا، أما ُب بيتو ولو ُب داخل البلد 
أحد ا١تساجد ال ٬توز لو اٞتمع، لكنو ُب حكم ا١تسافر، ٔتعٌت لو أذف عليو ا١تؤذف وىو يتهيأ  خارج بيتو ُب

                                              ً                                       للسفر أو ُب الطريق فإنك ُب حكم ا١تسافر، لست مسافر ا إ٪تا ُب حكم ا١تسافر، فإف صليت ىذه الصبلة 
ز لك؛ ألف العربة ىنا خارج الرياض بعد ٕتاوز العامر جاز لك اٞتمع والقصر، وإف صليتها ُب أثنائها ٓب ٬ت

باألداء، مثل مٌت، ُب مٌت الذي يريد أف يتعجل ا٠تروج فتجهز ولكن منعو زحاـ أو أخذ مؤنة أو تأخر بعض 
أىلو فإننا ىنا نقوؿ: لو اٟتكم ا١تتعجل وإف أدركو الليل، نفس اٟتكم ونفس ا١تعٌت، فهو يأخذ حكم ا١تسافر 

ذلك وحديث أيب بصرة الغفاري لو توجيهو وواضح؛ ألنو كاف  وليس ٔتسافر، من قاؿ من أىل العلم وىم ُب
 يرى البلدة وٓب ٮترج منها.

ا١تسألة الثانية: أف قصر الصبلة ُب السفر سنة؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم ما تركو قط، فدؿ 
افظ على على أف مبلزمة قصر الصبلة ُب السفر سنة ٓتبلؼ اٞتمع، فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا ح

اٞتمع بُت الصبلتُت عند اشتداد السفر والسَت ُب الطريق، وما عدا ذلك فإنو ٓب يثبت عن النيب صلى اهلل 
 عليو وسلم ا١تبلزمة للجمع بُت الصبلتُت.

كبلـ طويل ُب   -رٛتهم اهلل–ا١تسألة الثالثة: أنو ال بد أف نعرؼ ما ا١تراد بالسفر، وألىل العلم 
السفر الذي يًتخص بو ا١تسلم، والنيب صلى اهلل عليو وسلم سافر فقصر غَت مرة، وأقوى حديث يستدؿ بو 

)ال ٭تل المرأة تؤمن باهلل واليـو اآلخر أف ُب ٖتديد مقدار السفر ما ثبت عنو صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ: 
ث أياـ بليا٢تن وجاء يـو بليلة وىو أقل ما ورد عن النيب صلى اهلل ، جاءت ثبلتسافر مع ذي ٤تـر يـو وليلة(

 ، ، فبل ٭تل المرأة أف تسافر يـو وليلة وىو أقل ما ورد إال مع ذي ٤تـر عليو وسلم ُب التوقيت إال مع ذي ٤تـر
و وسلم:                           ً                                                           فدؿ على أف أقل ما يسمى سفر ا ىو مسَت يـو وليلة، ويقوؿ أىل العلم: إف قوؿ النيب صلى اهلل علي

                                                ً                                    ، من جوامع الكلم إذ فيو تقدير بالزماف وبا١تسافة مع ا وىو ا١تكاف، فأما الزماف فإنو قاؿ: )مسَتة يـو وليلة(
                                   ً                      ً                  ، فهما كاف السفر بُت نقطتُت يستغرؽ يوم ا وليلة فإنو يسمى سفر ا ولو كانت ا١تسافة )مسَتة يـو وليلة(

ـ وليلة لكي يقطع كيلو مًتات معدودة أقل من ٙتانُت أو أقل قصَتة، ففي الزماف األوؿ رٔتا احتاج ا١ترء إٔب يو 
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                                                                                   ً   من سبعُت بل أقل من ٜتسُت عندما تكوف الطريق وعرة كرقي جبل أو نزوؿ وادي و٨تو ذلك فيأخذ يوم ا 
          ً                ً  وليلة طريق ا فيسمى ىذا سفر ا.

ّ                                        األمر الثا٘ب: أنو ق د ر با١تسافة حينما قاؿ عليو الصبلة والسبلـ:  : أي ٔتقدار ما ة()مسَتة يـو وليل                ُ 
ً                                      تسَت بو اإلبل ا١تتوسطة ال السريعة وال البطيئة، والعرب تقدر دائم ا ٔتسَت اإلبل؛ ألنو أغلب ركوهبا عليو وأما                                                           

والتابعُت تقدير  -رضواف اهلل عليهم–ا٠تيل و٨توىا فإنو يكوف أقل من ذلك، وقد جاء عن بعض الصحابة 
     ُ                                                      رد، وق در ُب بعض كتب الفقهاء باألذرع وبعضهم يقدره بغَته، والذي                                     ُ مسَت اإلبل ُب اليـو والليلة بأنو أربع ب  

، بعض أىل العلم كم(  ٓٛ)يقدره من مشاٮتنا اآلف على خبلؼ ىل ىو أقل أـ أكثر بنحو من ٙتانُت كيلو 
١تا قاسها باألذرع، ا١تقصود من ىذا: أف ما نقص عن ىذا ال يسمى  كم(  ٙٗٔ)، أو كم(  ٓ٘ٔ)يزيدىا إٔب 

                                     ً  ا زاد عليو أو كاف مثلو فإنو يسمى سفر ا.   ً    سفر ا وم
                                                            ً              ُ           وقاؿ بعض أىل العلم: بل السفر ىو ما جرت العادة على تسميتو سفر ا. فكل من أخذ أ ىبة السفر 
ً      واستعد لو فإنو يسمى ُب حقو سفر، وىذا ىو الصحيح سواء نقص عن اليـو والليلة أو نقص أيض ا عن                                                                                   

 القوؿ ىو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية وىو األقرب. أو زاد عنهما، وىذا كم(  ٓٛ)الثمانُت كيلو 
وبناء على ذلك فإف الناس ٮتتلفوف باختبلؼ أحوا٢تم، فمن كاف من عادتو أنو يتنقل من عملو إٔب 
                                         ً             ُ                                            بلدتو ُب كل يـو فإف ىذا التنقل ال يعتربه سفر ا وال يأخذ لو أ ىبة السفر ٓتبلؼ الذي إذا أراد أف ينتقل لبلدة 

يعٍت وضب عفشو وأغلق األبواب و٨تو ذلك من –بة السفر وجعل متاعو ُب البيت متاع مسافر     ُ  أخذ أ ى
                                            ً                        ، وىذا ىو األقرب وإال فإنو ينبٍت على ذلك أف كثَت ا من الناس الذين يعملوف -األمور اليت يفعلها ا١تسافروف

ثل من يكوف ُب ا٠تارج ُب مدف قريبة من ا١تدف األخرى ُب كل يـو أهنم ٬تمعوف ويقصروف الصلوات كلها م
ودوامو ُب الرياض والعكس وىذا كثَت، أو ُب جدة ومكة وىذا كثَت، وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة 
مع؛ ألنو ال يسمى سفر ا بناء  ُ                   ً       قبل ٨تو ٙتا٘ب سنوات أو أكثر أف جدة ومكة ال تقصر بينهما الصبلة وال ٕت                                                              

                                                  ً  ا ذىب ورجع ُب اليـو مرتُت ٦تا يدؿ على أنو ال يسمى سفر ا.                             ً             على ا١تبدأ الذي ذكرتو، فإف كثَت ا من الناس رٔت
                                            ُ                                           ا١تسألة الرابعة: أف ىذا الًتخص برخص السفر إ٪تا ي شرع عندما يبتدأ ا١ترء ُب السفر أي عندما ٮترج 
من البلد، فبل ٬توز لشخص أف يقصر صبلة أو ٬تمع معها نظَتهتا أو يفطر من صـو إال حينما ٮترج من 
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ا ومتهيئ ا للسفر، وفرؽ بُت الثنتُت، البلد ال قبلو ً         ً                         ؛ ألنو قبل خروجو ال يسمى مسافر ا وإ٪تا يسمى مستعد                  ً                            
وذكرنا أف معٌت ا٠تروج من البلد أي ا٠تروج من العامر ولو رأى العامر ولو كاف يرى البيوت ويرى أىلها، 

تات كحظائر األغناـ وكمحطات                           ُ      ُ                                 وا١تراد بالعامر البيوت اليت ت سكن وت كن على سبيل الدٯتومة وال عربة با١تؤق
 البنزين اآلف و٨تو ذلك من األمور اليت تكوف خارج البلد وإف كانت متصلة بو.

                           ً                                                          أسأؿ اهلل عز وجل أف يرزقنا ٚتيع ا العلم النافع والعمل الصاّب وأف يتوالنا هبداه وأف يغفر لنا 
سوء وصلى اهلل وسلم وبارؾ على  ولوالدينا وللمسلمُت وا١تسلمات، وأسأؿ جل وعبل أف ٭تفظ ببلدنا من كل

 نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
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 ٚٔالشريط: 
 *** المتن ***

 باب صالة الجمعة.
أف نفًرا تماَرْوا في الِمنبر من  ؛-رضي اهلل عنهما- ٜٕعن سهل بن سعٍد الساعدي - ٜٖٔ

ـَ  أّي عوٍد ىو؟ فقاؿ سهٌل بن سعد: من َطْرفاء الغابِة، ولقد رأيُت رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قا
عليو، فكبَّر، وكبَّر الناُس وراَءه، وىو على الِمنبر. ثم رِفَع، فنزَؿ الَقْهَقرى، حتى سجَد في أصِل الِمنبر، 

)أيها الناُس! إنما صنعُت ىذا لتأتمُّوا خِر صالتِِو، ثم أقبَل على الناِس، فقاؿ: ثم عاَد حتى فرغ من آ
 .بي، ولتَعلَّموا َصالتي(

 وفي لفٍظ: صلى عليها، ثم كبَّر عليها. ثم ركع وىو عليها. ثم نزؿ الَقْهَقرى.
 :*** الشرح ***

       ُ         اختلفت ن سخ عمدة  -رضي اهلل عنو–ىذا اٟتديث حديث سهل بن سعد الساعدي األنصاري 
األحكاـ فيو فبعضها جعلو ُب أوؿ الباب وبعضها جعلو ُب آخره، وىذا يدؿ على أف اٟتافظ عبد الغٍت 

 كاف لو أكثر من إخراج ٢تذا الكتاب.  -رٛتو اهلل–ا١تقدسي 
 مفردات الحديث:

 ىنا للعهد. )أؿ(أي ُب منرب النيب صلى اهلل عليو وسلم، و :(أف نفًرا تماَرْوا في الِمنبر) قولو:
 أي من أنواع الشجر ىو. :(من أّي عوٍد ىو؟) قولو:

 

 
أف ُب  *** الشرح ***. وقد تكلم الشيخ عبد السبلـ ُب (ٙٗٔ)ىذا اٟتديث رقم  أنقل منهاا١تفرغ: وُب النسخة اليت  ٜٕ

 بعض النسخ ىذا اٟتديث متقدـ وُب بعضها متأخر.
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طرفاء احتمل أنو يكوف األثل وىو األصح؛ ألنو  :(فقاؿ سهٌل بن سعد: من َطْرفاء الغابةِ ) قولو:
جر األثل معروؼ، والعرب يروف جاء ُب رواية ُب الصحيح أنو قاؿ: من أثل الغابة. أي من شجر األثل وش

 أف خشب شجر األثل من أقوى ا٠تشب وأمتنو وأصربه على حر جزيرة العرب وجفافها.
ليس ا١تراد من قولو: الغابة. ىنا يعٍت الغابة ٔتعٌت اإلطبلؽ وإ٪تا ىي منطقة غريب  :(الغابةِ ) قولو:

       ً                               األوؿ ٨تو ا من ٙتانية أمياؿ، وأما اآلف فهي مسجد النيب صلى اهلل عليو وسلم تبعد عن ا١تدينة ُب ذلك الزماف 
جزء ُب داخل ا١تدينة وكانت الغابة ىذه منطقة فيها أشجار أثل وفيها غَتىا من األشجار، وكاف النيب صلى 
                                     ُ                                   ُ                      اهلل عليو وسلم ٬تعل فيها إبل الصدقة، والع رنيوف قصتهم كانت ُب ىذه الغابة اليت أ خذ منها أثل النيب صلى 

 .اهلل عليو وسلم
ـَ عليو) قولو:  أي على ىذا ا١تنرب. :(ولقد رأيُت رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قا
 أي ُب صبلتو. :(فكبَّر) قولو:
أي وكرب الناس وراءه يصلوف خلفو وىو على  :(، وكبَّر الناُس وراَءه، وىو على الِمنبر) قولو:

ثبلث درجات، فكاف يرقى درجتُت و٬تلس                                             ُ        ا١تنرب، النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف منربه الذي ص نع لو من
على الثالثة صلوات اهلل وسبلمو عليو، ٍب ١تا جاء أبو بكر الصديق نزؿ درجة فكاف يرقى على درجة و٬تلس 

ُ            على ا١توضع الذي كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم يضع قدميو عليو، ٍب ١تا و ٕب األمر عمر   -رضي اهلل عنو–                                                              
        ً     ً                                                                      وكاف رجبل  طويبل  ويسمى من ا٠تطاطُت أي الذين إذا ركبوا ا٠تيل خطت أقدامهم، وخيل العرب ليست 
ً                                                                             بالطويلة جد ا كما ىي ا٠تيل ا١تهجنة اآلف عندنا، فكاف عمر إذا أراد أف ٮتطب وقف على األرض ٍب ٬تلس            

يضع قدميو عليها، ٍب ١تا جاء عثماف رقى  -رضي اهلل عنو–على الدرجة األؤب اليت كاف أبو بكر الصديق 
بٌت  -رضي اهلل عنو–فلما جاء معاوية  -رضي اهلل عنو–١تكاف النيب صلى اهلل عليو وسلم، ومثلو جاء علي 

ُ                                        منرب ا جديد ا وجعلو من ست درجات، ٍب كاف ما كاف حىت ح رؽ ٍب احًتؽ بعد ذلك منرب النيب صلى اهلل عليو                                        ً      ً   
ُب القرف السابع للمنرب ا١توجودة وخرب ا١تنرب خربه متتبع ُب كتب التاريخ، ا١تقصود  وسلم إٔب اٟتريق الذي كاف

                              ُ         ً                   أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا ص نع لو منرب ا كاف من ثبلث درجات.
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 ىل جعل ا١تنرب على ىيئة ثبلث درجات سنة أـ ليس بسنة؟. س:
ِ                  ف ه م كثَت من الصحابة  جػ:  -رضي اهلل عنو–نة بدليل فعل معاوية أنو ليس بس -رضواف اهلل عليهم–َ 

    ُ    كما ن قل –                 ً                                                              فإنو زاد عليو ثبلث ا فأصبح منرب مسجد النيب صلى اهلل عليو وسلم ست درجات، ومن ا١تتأخرين 
من رأى استحباب الدرجات الثبلث، ومعرفة ىذه الدرجات  -أظن عن الشعيب وغَته من فقهاء التابعُت

صلى اهلل عليو وسلم كاف على الدرجة الثانية فلما جاء للسجود نزؿ الثبلث مهم ُب ىذا اٟتديث؛ ألف النيب 
 درجتُت وسيأٌب ا٠تبلؼ ىل كاف على الدرجة األؤب أـ الثانية.

 أي رفع من ركوعو. :(ثم رِفعَ ) قولو:
 أي رجع على ا٠تلف، نزوؿ القهقرى أف ٯتشي على خلفو من غَت التفات. :(فنزَؿ الَقْهَقرى) قولو:
ومعٌت كونو سجد ُب أصل ا١تنرب أي سجد على األرض  :(جَد في أصِل الِمنبرحتى س) قولو:

 حينما يكوف ّتانب ا١تنرب.
 أي رقى عليو الصبلة والسبلـ. :(ثم عادَ ) قولو:
                     ولتعل موا أصل الكلمة  :)أيها الناُس! إنما صنعُت ىذا لتأتمُّوا بي، ولتَعلَّموا َصالتي( قولو:

ْ َ    ولتتعلموا، وليست لتػ ع ل مو                                             ا فإف الصواب ُب نطق ىذا اٟتديث لتعل موا صبلٌب.                   َ 
 فقو الحديث:

                                       ً                                         ا١تسألة األؤب: أف اٗتاذ ا١تنرب سنة وليس واجب ا فتصح خطبة اٞتمعة من غَت منرب على األرض كما 
 .-رضي اهلل عنو–فعل عمر 

 ا١تسألة الثانية: أف ا١تقصود من ا١تنرب من حيث الفعل أمور:
 الناس ْتيث يرتفع ا٠تطيب عن الناس.األمر األوؿ: العلو على 

األمر الثا٘ب: أف يكوف فيو مكاف ٬تلس عليو، فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم ارتفع بدرجتُت وجلس 
 على الثالثة.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٕٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

األمر الثالث: أف يعرؼ الناس مكاف ا٠تطيب، ولذلك النيب صلى اهلل عليو وسلم قبل جعل ا١تنرب لو  
كئ عليها فيعرفوف أف النيب صلى اهلل عليو وسلم إذا أراد أف ٮتطب إتو كاف ٮتطب على جذع ٩تلة فكاف يت

              ُ                                                                           ً  إٔب ىذا ا١تكاف في عرؼ ا١تكاف فيلتفت الناس إليو مباشرة وال يلتفتوف لغَته من األماكن، وىو ليس واجب ا 
ُب  للخطبة وال شك بإٚتاع أىل العلم مثل فعل عمر وغَته من الصحابة وبفعل النيب صلى اهلل عليو وسلم

 أوؿ أمره.
ا١تسألة الثالثة: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم صلى وٖترؾ ُب الصبلة ولذلك استدؿ أىل العلم على 
أف اٟتركة الكثَتة تبطل الصبلة وأما القليلة فإهنا ال تبطلها؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٖترؾ، وكيف 

                               ً            ىذا النزوؿ؛ ألف الدرج كاف مستقببل  للناس فإذا ٖترؾ؟ كاف ُب ا١تنرب فنزؿ درجة أو درجتُت بل زاد على 
               ً                                                                         جلس يكوف مستقببل  ٢تم يعٍت ليس على اليمُت وال ذات الشماؿ الدرج وإ٪تا أماـ الناس فنزوؿ النيب صلى 
اهلل عليو وسلم درجتُت ال يكفي لسجوده بل ال بد أف يزيد ثالثة لكي يبتعد عن أصل ا١تنرب فيصلي ُب أصل 

رب ُب وجهو ُب قبلتو فدؿ على أنو نزؿ ثبلث درجات، وفقهاء اٟتنابلة يقولوف: النيب صلى اهلل ا١تنرب فيكوف ا١تن
عليو وسلم إ٪تا كاف ُب ذلك الوقت يصلي على درجة واحدة ُب الدرجة األؤب. وال أدري ما وجو استدال٢تم 

سألة ىذه وا١تسألة اليت بعدىا فقالوا:                                   ً                                هبذا، يعٍت كيف أتوا بأنو إ٪تا كاف واقف ا على الدرجة األؤب وبنوا عليو ا١ت
، فأصبح أقل من ثبلث ٓٓ:ٚٔإنو إ٪تا ٖترؾ خطوتُت فقط؛ ا٠تطوة األؤب النزوؿ، وا٠تطوة الثانية ____

درجات متواليات، ولكن ا١تعروؼ عن النيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا كاف يرقى درجتُت و٬تلس على الثالثة، 
                                                           ُ     ا ىو دليل على أف اٟتركة ولو كانت متوالية ال تفسد الصبلة إال أف ت شعر فلذلك نقوؿ: إف ىذا اٟتديث إ٪ت

الناظر ٢تذا ا١تصلي أنو ليس ُب صبلة. وىذا ىو األقرب من فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم من فعلو ُب غَت 
 ما حديث ومنها حديث سهل ىذا.

ماـ ا١تأمومُت، فإف النيب صلى اهلل                                ُ                          ا١تسألة الرابعة: أف ىذا اٟتديث است دؿ بو على جواز أف يعلو اإل
                                                       ً                                 عليو وسلم عندما صلى بالناس ُب ذلك ا١تقاـ صلى هبم وكاف عالي ا عليهم بدرجة أو بدرجتُت، فدؿ ذلك 
: علو ا١تأمـو على                                                                            ً                 على أنو ٬توز أف يعلو اإلماـ ا١تأمومُت ُب الصبلة، وىذه ا١تسألة فيها خبلؼ، فنقوؿ أوال 

ً                             علم صبلتو صحيحة، ١تا جاء ُب اٟتديث أف بعض ا كاف يأًب بالنيب صلى اهلل عليو اإلماـ ُب قوؿ ٚتاىَت أىل ال                                     
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وسلم وىو على ظهر بعض البيوت، فعلو ا١تأمـو عن اإلماـ ال إشكاؿ فيو ُب قوؿ كثَت من أىل العلم بل 
عل ل ُ     أغلبهم على صحة الصبلة، وإ٪تا ا٠تبلؼ ُب العكس أف يكوف اإلماـ أعلى من ا١تأمومُت بأف ٕت  و مسطبة                                                                           

مثل الدكة فيصلي عليها أو أف يكوف اإلماـ ُب الدور الثا٘ب وا١تأموموف ُب الدور األوؿ فهل تصح صبلهتم أـ 
ال؟ ٚتاىَت أىل العلم أف الصبلة ال تصح؛ ١تا جاء بإسناد ال بأس بو من حديث حذيفة أف النيب صلى اهلل 

. فبعضهم ٭تملو على النهي مبطل للصبلة، وبعضهم ٭تملو على  عليو وسلم هنى عن علو اإلماـ عن ا١تأمـو
                ً                   ُ                         ُ                          الكراىة، لكن عموم ا النهي وارد، لكن ي شكل على حديث حذيفة الذي ن قل حديث سهل ىذا فإف النيب 

                          ً                                  صلى اهلل عليو وسلم صلى مرتفع ا ولذلك ُب توجيو ىذين اٟتديثُت آراء:
على ذراع. وىذا مذىب اٟتنابلة،  القوؿ األوؿ: أنو يصح أف يعلو اإلماـ ا١تأمومُت بشرط أال يزيد

قالوا: ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يرقى على الدرجة األؤب ومقدارىا ذراع. ىذا تعليلهم ولذلك ٬توز 
ً       أف يعلو اإلماـ ا١تأمومُت عندىم إذا كاف ذراع ا واحد ا فقط.       ً                                         

ا صلى على علو ليعلم الناس، القوؿ الثا٘ب: أنو ٬توز للحاجة. مثل النيب صلى اهلل عليو وسلم ىنا إ٪ت
ً                                    وىي أيض ا قوؿ اإلماـ أٛتد وقوؿ اإلماـ الشافعي  ، وُب توجيو ىذا اٟتديث أنو استثٍت من -رٛتهما اهلل–      

 أجل اٟتاجة وإال فالنهي على أصلو.
                                                  ً                               القوؿ الثالث: أف ىذا اٟتديث مقدـ على حديث حذيفة مطلق ا. ونقلو البخاري عن اإلماـ أٛتد 

أصحاب اإلماـ أٛتد ٓب ينقلوا ىذه الرواية عن أٛتد، نقلها البخاري عن شيخو علي بن       ُ        وفيو ب عد، فإف
                                      ُ                                                ا١تديٍت عن أٛتد أف أٛتد يرى ذلك، وىذا فيو ب عد عند أصحاب اإلماـ أٛتد فإهنم يروف أف أٛتد ال ٬تيزه 

.     ً                           مطلق ا أي علو اإلماـ على ا١تأمـو
 اإلماـ على ا١تأمـو ُب صورتُت فقط:ولذلك نقوؿ األقرب: أف حديث سهل يدؿ على علو 

 الصورة األؤب: أف يكوف ٟتاجة.
، سم( ٛٗ)                                 ً                     ً                       الصورة الثانية: أف يكوف العلو يسَت ا كذراع أو لو زاد شيئ ا قليبل، فالذراع نصف مًت 

 وأما العلو البُت فإنو ٦تنوع.
؟. س:  وىل النهي متعلق باإلماـ أو با١تأمـو
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صحح صبلة اإلماـ دوف ا١تأمومُت. ومن قاؿ: إنو متعلق باإلماـ من قاؿ: إنو متعلق با١تأمـو  جػ:
 أبطل صبلة اإلماـ وا١تأمومُت.

 *** المتن ***
قاؿ: كاف النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم يقرأ في صالِة  -رضي اهلل عنو-عن أبي ُىريرة  - ٓٗٔ

ْنَساِف{. (ٔ)الفجِر يوـَ الُجمعِة }الم   تَػْنزِيُل{ السجدة، و: }َىْل أََتى َعَلى اإْلِ
 :*** الشرح ***

ً                                                          أيض ا ىذا من األحاديث ا١توجودة ُب آخر الباب قبل حديث سهل مباشرة.    
 مفردات الحديث:

ُ   تػ ن ز يل {  (ٔكاف النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم يقرأ في صالِة الفجِر يوـَ الُجمعِة }الم )) قولو:  ِ  ْ َ 
ِ  ى ل  أ ت ى ع ل ى اإل  ن س اف {السجدة، و: }   َ  ِْْ     َ َ    ََ   ْ ىاتاف السورتاف كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم يقرئهما ُب صبلة  (:َ 

الفجر ٟتكمة، واٟتكمة فيو كما ذكر الشيخ تقي الدين ونقلها ابن مفلح ُب الفروع: أف ىاتُت السورتُت 
حيح مسلم: أف انتهاء ٖتوياف ذكر خلق السماوات واألرض وخلف اإلنساف، ومن ا١تعلـو كما ثبت ُب ص

ُ                                         خلق السماوات واألرض كاف ُب يـو ا٠تميس وأف آدـ خ لق يـو اٞتمعة، فناسب أف يكوف ُب صبلة الفجر                                             
ذكر خلق السماوات واألرض وذكر خلق اإلنساف وقد حوت ىاتاف السورتاف على ىذين ا٠تربين. ىذا 

من قراءة السجدة ُب صبلة الفجر يـو                                                          الكبلـ الذي ذكره الشيخ تقي الدين، وخط أ من قاؿ: إف ا١تقصود
اٞتمعة إ٪تا ىو السجدة. قاؿ: السجدة ليست مقصودة ىنا وإ٪تا ا١تقصود ا١تعا٘ب. فا١تعٌت أعظم من السجود 

 فيها.
                                      ً                  األمر الثا٘ب: أف ىذه سنة واٟتديث صريح جد ا ُب أهنا سنة وال شك.

ى كراىة ا١تداومة على قراءة ىاتُت األمر الثالث: أف اإلماـ أٛتد وغَته من أىل العلم نصوا عل
 السورتُت. ١تاذا؟ قالوا: لكي ال يظن الناس أهنما واجبتاف. فلذلك كرىوا ا١تداومة عليها.
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كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم. وقد ذكرنا أف    -رضي اهلل عنو–فإف قيل: إف قوؿ أيب ىريرة  س:
ً    وسلم كاف يفعلها دائم ا؟.كاف تفيد االستمرار، فيدؿ على أف النيب صلى اهلل عليو                      

ً                                  نقوؿ: نعم، ولكننا استثنينا كراىية االستمرار عليها دائم ا ألجل سد الذريعة لكي ال يظن الناس  جػ:                                                     
                                                        ُ                                   أهنا واجبة، والقاعدة: أف كل سنة عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ي ستحب االستمرار عليها بقوؿ النيب صلى 

        ً        إما مرفوع ا للنيب  -رضي اهلل عنها–، حديث عائشة صاحبو( )أحب العمل ما داـو عليواهلل عليو وسلم: 
 صلى اهلل عليو وإما من ذكر فعلو عليو الصبلة والسبلـ إال ُب حالتُت:

اٟتالة األؤب: السنن العبلنية اليت تكوف أماـ الناس، فالسنة عدـ ا١تداومة لكي ال يظن جهلة الناس 
         ً       ً                                    موجود قدٯت ا وحديث ا نقلو بعض أىل العلم ا١تتقدمُت أو قبل  أهنا واجبة، ولذلك ١تا داـو بعض األئمة وىذا

قروف يسَتة ١تا ترؾ بعض األئمة قراءة سورة السجدة ُب صبلة الفجر يـو اٞتمعة ظن بعض الناس أف الصبلة 
 باطلة فأعادوىا.

جاء اٟتالة الثانية: عندما يكوف ورد عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أكثر من سنة مثل يـو اٞتمعة 
                                                                     ُ    ، مع أنو نقل النعماف بن بشَت واٟتديث ُب مسلم: أنو كاف يداـو عليها. ولكن ن قل )الغاشية(، و)سبح(عنو 

ً              أيض ا أنو قرأ بػ  ، فالنيب )الغاشية(، و)اٞتمعة(، وثبت عنو صلى اهلل عليو وسلم أنو قرأ بػ )ا١تنافقوف(، و)اٞتمعة(  
 نقوؿ: إف ا١تداومة ال تكوف مقصودة ُب ىذه السنة. صلى اهلل عليو وسلم وردت عنو أكثر من سنة، فهنا

 *** المتن ***
؛ أّف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بِن ُعمر  - ٔٗٔ

 .)َمْن جاَء ِمنُكم الُجمعَة فليغتِسْل(
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
ىذا اٟتديث ىو أصل من األصوؿ ُب مسألة االغتساؿ  :فليغتِسْل()َمْن جاَء ِمنُكم الُجمعَة  قولو:

)من جاء منكم اٞتمعة يـو اٞتمعة ىل ىو واجب أـ ليس بواجب؟ فإف قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
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، يدؿ على أف االغتساؿ واجب، فإف ىذه الصيغة من صيغ الوجوب، بل قد ثبت ُب ا١تسند فليغتسل(
أف النيب صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنو–سناد صحيح من حديث أيب سعيد ا٠تدري بإسناد ال بأس بو بل بإ

، فدلت صيغة حديث ابن عمر وحديث أيب سعيد )ُغسل يـو اٞتمعة واجب على كل ٤تتلم(وسلم قاؿ: 
ً                  على وجوب االغتساؿ يوما ٞتمعة، لكن يقولوف: إف ىذا الوجوب إما أف يكوف منسوخ ا. كما ىي طريقة                                                                         

ىل العلم الذين ذكروا الناسخ وا١تنسوخ كابن شاىُت واٟتازمي وغَته، أو أف ىذا اٟتديث ٤تموؿ كثَت من أ
عند أىل  -رضي اهلل عنو–األمر فيو ابتداء على االستحباب، والدليل على ذلك: ما جاء ُب حديث ٝترة 

ة فبها ونعمت، ومن )من توضأ يـو اٞتمعالسنن بإسناد حسن بشواىده: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
                                                    ُ                   ، فهنا بُت النيب صلى اهلل عليو وسلم أف الوضوء كاؼ وأف الغ سل ىو األفضل، وىذا اغتسل فالُغسل أفضل(

اٟتديث حسن بشواىد إف ٓب يرؽ بالصحة لشواىده، فدؿ ذلك على أف اٞتمع بُت اٟتديثُت أؤب من إ٫تاؿ 
 . -رضي اهلل عن اٞتميع–    ُ             أو ي لغي حديث ٝترة أحد٫تا أو اٟتكم بالنسخ؛ ألف من يقوؿ بالوجوب سينسخ 

والذي عليو ٚتاىَت أىل العلم: سنة متأكدة، ويلـز التأكيد بل رٔتا وصل إٔب حد الوجوب حينما 
يكوف ُب الرجل رائحة مؤذية؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم بُت أف ا١تبلئكة تتأذى ٦تا يتأذى منو بنو آدـ، 

      ً                                                          ا طويبل  من أحد أنواع علـو اٟتديث وىو علم ما يتعلق بسبب ورود اٟتديث                         ً ولذلك فإف ألىل العلم مبحث  
                                                              ً     ً      ً              فإف سبب ورود اٟتديث لو فوائد: منها: أف سبب ورود اٟتديث يكوف داخبل  دخوال  أولوي ا ُب نص اٟتديث. 

مل سائر الصور على اٟتديث اآلخر. ولذلك من   ُ                                         ومنها: أنو رٔتا ق صر نص اٟتديث على سبب وروده و٭ت                              ُ               
، أهنم قالوا: ىذا خاص ٔتن  )ُغسل اٞتمعة واجب على كل ٤تتلم(: -رضي اهلل عنو–ظر ُب حديث حذيفة ن

       ً                                                                                        كاف سبب ا ُب ورود الناس بو ُب ذلك ا١تقاـ وىم األعراب الذين أتوا وآذوا الناس برائحتهم وبعرقهم والشعث 
 الذي كاف عندىم. وىذا قوؿ ٚتاىَت أىل العلم وىو األقرب.

)من جاء منكم على من ٬تب االغتساؿ؟ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  :نيةا١تسألة الثا
ِ                                                                     ً  ؟ ف ه م كثَت من أىل العلم على أف ىذا اٟتديث يدؿ على أف االغتساؿ إ٪تا يكوف واجب ا اٞتمعة فليغتسل(  َ  

 ً ال  على من شهد اٞتمعة، سواء كاف ٦تن وجبت عليو أـ ٦تن ٓب ٕتب عليو، من وجبت عليو ليس فيو إشكا
)ويقابلو ا١تسافر أو ا١تستوطن ا١تقيم  )ويقابلو األنثى(                      ُ                          باتفاؽ أىل العلم أف الغ سل ُب حقو مشروع وىو الرجل 
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                          ُ                                  ىذا باتفاؽ أىل العلم أف الغ سل ُب حقو مشروع، لكن من شهد اٞتمعة  )ويقابلو العبد(اٟتر  يقابلو ا١تسافر(
              ُ                          ل نقوؿ ُب حقو: ي سن أـ ال؟ من أىل العلم من غَت ىؤالء، صلت امرأة أو صيب أو مسافر أو صلى عبد ى

، وٓب يقل: )من جاء(         ُ                                                              قاؿ: إنو ي سن ُب حق ىؤالء. ودليلهم على ذلك: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
وىو رأي ابن عمر –من وجبت عليو اٞتمعة. فكل من حضر إٔب اٞتمعة فإنو يغتسل، وقاؿ بعض أىل العلم 

إال ١تن وجبت عليو وشهدىا. ولذلك ١تا سئل ابن  -ُ          غ سل السنية–ُ         ي غتسل ٢تا  : إف اٞتمعة ال-راوي اٟتديث
واٟتديث ُب البخاري، قالوا لو عن اغتساؿ للمرأة؟ قاؿ: إ٪تا ٬تب االغتساؿ على  -رضي اهلل عنهما–عمر 

                     ُ                                                               من شهدىا. يقصد أنو ال ي سن االغتساؿ يـو اٞتمعة للنساء، وىذا ىو ا١تذىب: أف االغتساؿ إ٪تا ىو 
                                                                          ُ        مشروع ١تن شهدىا ٦تن وجبت عليو، وبناء على ذلك فإف من ٓب يشهد الصبلة ال شك أنو ال ي شرع لو 
ُ                                                 غ سل اٞتمعة، ا١ترأة ُب بيتها ال ي شرع ُب حقها غ سل اٞتمعة إال ُب قوؿ أىل العلم واستدؿ ْتديث أيب بكرة              ُ                           ُ

َ      بعض أىل العلم شدد غ س ل، ، و )من َغَسل واغتسل(وأوس بن أوس: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:                    
ً                     وىذا استدالؿ بعيد جد ا ذكرىا ابن رجب وغَته–   ُ                   فاست دؿ بو على استحباب  أف ا١ترأة تغتسل ُب بيتها.  -                  

 واٟتقيقة أنو بعيد، فهو إما متعلق بالشهود أو بشهود اٞتمعة مع وجوهبا.
ٞتمعة كثَتة: منها: ا١تسألة الثالثة: وقت االغتساؿ يـو اٞتمعة، األعماؿ اليت تكوف ُب يـو ا

االغتساؿ، ومنها: قراءة سورة الكهف، ومنها: الصبلة على النيب صلى اهلل عليو وسلم، وغَت ذلك من 
األمور، وىناؾ منهيات: مثل: ٗتصيصو بالقياـ، أو إفراد هناره بالصياـ، ىذه األفعاؿ بعضها متعلق بيـو وليلة 

الذي يتعلق باليـو والليلة فهو الصبلة على النيب صلى اهلل  اٞتمعة، وبعضها متعلق باليـو دوف الليلة، فأما
)من قرأ سورة الكهف ُب عليو وسلم وقراءة سورة الكهف؛ ألنو ورد عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ: 

. يـو اٞتمعة أو ليلتها(                           ً                               ً           ، فدؿ على أنو متعلق هبما مع ا، وأما االغتساؿ فإ٪تا يكوف متعلق ا باليـو
إذف عرفنا ا١تسألة األؤب وىي أف االغتساؿ متعلق باليـو دوف الليلة ٓتبلؼ األمور األخرى فإهنا 

اغتسل من الليل ليـو اٞتمعة نقوؿ: ٓب تأت بالسنة ىذا اغتساؿ تربد لكن  امرأمتعلقة باليـو والليلة، فلو أف 
.  ٓب ٖتصل على السنة، السنة أف يكوف ُب اليـو
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معة، عندما ذكرنا حديث أف الظهر ىي الصبلة األؤب قلنا: إف النهار ىل يبدأ األمر الثا٘ب: يـو اٞت
من طلوع الفجر أـ أنو متعلق بطلوع الشمس؟ وذكرنا أف مشهور ا١تذىب أف النهار يبدأ من طلوع الفجر، 

ُب – والرواية الثانية متعلقة بطلوع الشمس وكذلك ىنا، يـو اٞتمعة فيو خبلؼ بُت أىل العلم على قولُت
: والذي عليو ا١تذىب واٞتمهور: أنو من طلوع -قضية ىل يبتدأ وقتو من طلوع الفجر أـ من طلوع الشمس

الفجر، فيجوز للشخص أف يغتسل من حُت طلوع الفجر، يصلي الفجر ويغتسل ولو ٓب تطلع الشمس، 
 .ولكن األكمل واألحوط أال يغتسل إال بعد طلوع الشمس لكي يكوف اغتسالو ُب النهار

ً                                  ُ                          ا١تسألة الرابعة: است دؿ أيض ا هبذا اٟتديث على تداخل النيات ُب الغ سل، فإف النيب صلى اهلل عليو        ُ                  
، وٓب يفصل بُت امرئ عليو جنابة ومن ال جنابة عليو، ولذلك )من جاء منكم اٞتمعة فليغتسل(وسلم قاؿ: 

ُ   ً      يقوؿ أىل العلم: إف ا١ترء إذا اغتسل غ سل جنابة أو اغتسل غ سبل  مسنو                     ُ  ً                                ن ا كغسل اٞتمعة وعليو جنابة فإف لو                                   
 ثبلث حاالت:

                       ُ                    ً                                        اٟتالة األؤب: أف ينوي بالغ سل الواحد الفعلُت ٚتيع ا، فينوي بغسلو رفع اٟتدث وىو غسل اٞتنابة 
ً                                                   ً   وينوي بو أيض ا أف يكوف سنة ليـو اٞتمعة، فهذا ال شك أف ٣تزئ عنهما مع ا.             

ط دوف غسل اٞتنابة، فيقولوف: ىذا اٟتديث دليل                            ً   ُ            اٟتالة الثانية: أف يكوف ناوي ا لغ سل اٞتمعة فق
ُ          على أنو ٣تزئ عنو؛ ألف غ سل اٞتمعة سنة ليس كغسل التربد، ىنا غ سل مسنوف مستحب أما غ سل التربد                      ُ                                   ُ                     
ُ                                                                                       فهو غ سل مباح فبل ٬تزئ إال بالنية وأما الغسل ا١تسنوف فإهنم يقولوف: ٬تزئ عن غسل اٞتنابة وإف ٓب ينوه؛      

ً                  ً       ً                     ً                            يض ا الذي يتوضأ وضوء ا مسنون ا وقد نسي أف عليو حدث ا فيقولوف: ىذا ٬تزئ عن الثا٘ب.ألنو مسنوف. ومثلوا أ   
اٟتالة الثالثة: أف يكوف قد نوى بو اٞتنابة وٓب ينو بو اٞتمعة، نسي أف اليـو ٚتعة، رجل أجنب فلما 

يغٍت عن استيقظ الفجر اغتسل ٍب ١تا جاءت صبلة اٞتمعة فقاؿ اغتسلت الفجر ىل نقوؿ: ذاؾ الغسل 
 غسل اٞتمعة؟ يقولوف: ال يكفي؛ ألف اٞتمعة مقصودة ىنا.

 *** المتن ***
يفصُل  -وىو قائمٌ -وعنو قاؿ: كاف النبي صلى اهلل عليو وسلم يخطُب ُخطبتين  - ٕٗٔ
 بينهما بجلوِس.
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 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

 :(يفصُل بينهما بجلوسِ  -قائمٌ وىو -كاف النبي صلى اهلل عليو وسلم يخطُب ُخطبتين ) قولو:
جاء بو با١تعٌت وقد اعًتض ابن دقيق العيد على إيراد ىذا اٟتديث  -رٛتو اهلل–ىذا اللفظ اٟتقيقة أف الشيخ 

                           ً                                                          فقاؿ: إنو ليس هبذا النص وجود ا ُب الصحيح وإ٪تا ىو با١تعٌت من حديث ابن عمر ومن حديث جابر بن 
 عناه موجود ُب الصحيح دوف نصو.. لكن م-رضي اهلل عن اٞتميع–عبد اهلل 

، ىذه اٞتملة تدؿ على أي يـو اٞتمعة :)كاف النبي صلى اهلل عليو وسلم يخطُب ُخطبتين( قولو:
أف ا٠تطبتُت شرط لصحة اٞتمعة، والفقهاء يقولوف: ما ترؾ النيب صلى اهلل عليو وسلم فعلها قط و٫تا نائبتاف 

دؿ عن الظهر فبل بد فيها من ا٠تطبتُت. وبناء على ذلك فإف من عن ركعيت الظهر. فعندما قلنا: إف اٞتمعة ب
                                                                  ً     ً                  صلى اٞتمعة ببل خطبتُت فإف صبلتو باطلة ٬تب عليو أف يعيدىا إما ٚتعة أو ظهر ا أربع ا، ومن صلى اٞتمعة 
ٓتطبة واحدة نقوؿ: إف صبلتو باطلة. إال ُب خبلؼ ضعيف عن بعض السلف أظن عن الشعيب فقط وحده 

١تسألة؛ ألنو ٬تب ُب اٞتمعة خطبتاف وال ٕتب خطبة واحدة مع أنو شبو إٚتاع إف ٓب يكن خالف ُب ىذه ا
ً      ً                                                                             ّ   إٚتاع ا صر٭ت ا مع أنو ٓب يأت حديث عن النيب صلى اهلل عليو وسلم باألمر هبا وإ٪تا ىي من األشياء اليت مث ل     

ب الشيء، وىذا من هبا بعض أىل العلم على أف اإلٚتاع قد يوجد مع عدـ وجود النص ا١تنقوؿ على وجو 
 أمثلتو.

ً                                                 كوف ا٠تطيب قائم ا ُب خطبتو سنة؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف إ٪تا   :(وىو قائمٌ ) قولو:              
ً                             ٮتطب قائم ا، و٬توز للمرء أف ٮتطب جالس ا كما فعل عمر بن عبد العزيز                           ً وعدد من  -رضي اهلل عنو–       

َ ُ  ُ    و ق وم وا {ياـ ٓتبلؼ الصبلة فإف القياـ فيها مقصود التابعُت؛ ألف ا١تقصود إ٪تا ىو ا٠تطبة وليس ا١تقصود الق
 [، فلذلك ٬تب القياـ مع القدرة وأما ا٠تطبة فبل.ٖٕٛالبقرة: { ] ِ  ِ   َ  ِِ  َ ل ل و  ق ان ت ُت  

 الفصل بُت ا٠تطبتُت واجب، وأما اٞتلوس بينهما فإنو سنة. :(يفصُل بينهما بجلوسِ ) قولو:
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بُت ا٠تطبتُت يكوف ببياف أف ا٠تطبة األؤب انتهت          ً                              نبدأ أوال  ُب قضية الفصل بُت ا٠تطبتُت: الفصل
ٔتا يدؿ عليها، مثل: أقوؿ قوٕب ىذا وأستغفر اهلل ٕب ولكم، وىذه نقلت عن عدد كثَت من الصحابة أنو ختم 
                                                                                 ُ               هبا ا٠تطبة، فبل بد أف يأٌب بدليل يدؿ على ختاـ ا٠تطبة وابتداء ا٠تطبة الثانية، فبل بد أف ي بُت أهنما خطبتاف 

       ً                 تاف ٘تام ا إما بلفظ و٨توه.منفصل
 األمر الثا٘ب: ال بد للتمييز بُت ا٠تطبتُت من الفصل بسكوت. 

إذف لكي نستطيع أف ٪تيز الفصل بُت ا٠تطبتُت الواجب أف يكوف باللفظ باإلتياف ٔتا يدؿ على ختم 
ما مقدار ىذا السكوت                                                                     ً     األؤب وابتداء الثانية كاٟتمدلة و٨توه، واألمر الثا٘ب: ال بد من سكوت ولو يسَت ا، وأ

َ  ٌ ق ل  ى و  الل و  أ ح د  }                              ً                                        فإف الفقهاء يقولوف: ا١تستحب تتبع ا لآلثار أف يكوف ٔتقدار قراءة سورة الصمد   َ  ُ      َ  ُ   ْ  ُ }
ً                              [، فبل يكوف طويبل  جد ا وال يكوف قصَت ا جد ا، السنة ٔتقدار أف يكوف ٔتقدار ٔاإلخبلص: ] َ      ُ  ق ل  ى و  الل و  }               ً   ً             ً     ُ   ْ  ُ

َ  ٌ أ ح د    اليسَت مع بياف الفصل باللفظ.، وإ٪تا الواجب فالسكوت {َ 
ونقلو ىنا من حديث ابن  -رضي اهلل عنو–أما اٞتلوس فقلنا: إنو سنة ١تا جاء من حديث جابر 

، فاٞتلوس سنة واألفضل ُب اٞتلوس أف يكوف على مرتفع كما كاف النيب صلى اهلل -رضي اهلل عنهما–عمر 
من ا٠تطباء على كرسي و٨توه فيكوف مرتفع فإنو  عليو وسلم ٬تلس على الدرجة الثالثة، و٬تلس اآلف كثَت

أسهل ُب القياـ، وأما اٞتلوس على األرض فإنو جائز لكن يكوف فيو صعوبة ُب القياـ، ولذلك استحبوا أف 
 يكوف اٞتلوس جلوس متهيء للقياـ.

         ُ              ما الذي ي شًتط ُب ا٠تطبة؟. س:
ُب ا٠تطبة، والشهادتاف ٬تب أف يأٌب ُ                                             ي شًتط ُب ا٠تطبة أمور: ال شك منها اٟتمدلة فإهنا شرط  جػ:

ً   ا٠تطيب بالشهادتُت فيقوؿ: أشهد أف ال إلو إال اهلل وأشهد أف ٤تمد ا رسوؿ اهلل. و٬تب ُب ا٠تطبتُت أيض ا                             ً                                                       
ً                                           قراءة آية من كتاب اهلل عز وجل، و٬تب ُب ا٠تطبة أيض ا أف يكوف فيها أمر بتقوى اهلل عز وجل، ٬تب أف                                             

ا فيقوؿ: اتقوا اهلل. أو ُب اآليات الثبلثة اليت ت قرأ بعد خطبة اٟتاجة،  يقوؿ اإلماـ: اتقوا اهلل. إما ً                                          ُ                     قصد    َ ي ا}  
ل م وف   ُ   َ أ يػ ه ا ال ذ ين  آم ن وا اتػ ق وا الل و  ح ق  تػ ق ات و  و ال ٘ت  وت ن  إ ال  و أ نػ ت م  م س   ِ ْ  ُ  ْ  ُْ  َ َ     ِ    ُ ُ َ    َ   ِ ِ  َ  ُ     َ   َ        ُ        ُ َ   َ   ِ       َ  [، وُب سورة النساء:ٕٓٔ آؿ عمراف : { ] َ   

ُ      ُ     َ أ يػ ه ا الن اس  اتػ ق وا ر    َ ي ا}         َ د ة  و خ ل ق  م نػ ه ا ز و ج ه ا و ب ث  م نػ ه م ا ر ج اال  ك ث َت ا و ن س اء   َ    َ  ً  ب ك م  ال ذ ي خ ل ق ك م  م ن  نػ ف س  و اح   ِ َ   ً  ِ َ   ً   َ  ِ    َ  ُ  ْ  ِ    َ َ    َ  َ  ْ َ    َ  ْ  ِ  َ  َ َ  َ   ٍ َ  ِ  َ   ٍ  ْ  َ   ْ  ِ  ْ  ُ  َ  َ َ    ِ      ْ  ُ   
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ْ   َ ِ  ً و اتػ ق وا الل و  ال ذ ي ت س اء ل وف  ب و  و األ ر ح اـ  إ ف  الل و  ك اف  ع ل ي ك م  ر ق يب ا  ُ  َْ َ   َ   َ   َ        ِ  َ  َ  ْ  َ  َ   ِ ِ  َ   َُ   َ  َ   ِ   َ ي ا}[، وُب سورة األحزاب: ٔالنساء :  { ] َ    ُ        َ     
ا  ً   أ يػ ه ا ال ذ ين  آم ن وا اتػ ق وا الل و  و ق ول وا قػ و ال  س د يد    ِ  َ   ً  ْ  َ     ُ  ُ َ   َ        ُ        ُ َ   َ   ِ       َ ْ      َ  ي ص ل ح  ل ك م  أ ع م ال ك م  و يػ غ ف ر  ل ك م  ذ ن وب ك م  و م ن  ي ط ع  الل و   (ٓٚ) َ     ِ  ُ  ْ  َ َ   ْ  ُ  َ  ُُ   ْ  ُ  َ  ْ  ِ  ْ  َ  َ   ْ  ُ  َ  َ  ْ  َ  ْ  ُ  َ  ْ  ِ ْ  ُ

ً  و ر س ول و  فػ ق د  ف از  فػ و ز ا ع ظ يم ا   ِ  َ   ً  ْ  َ   َ  َ   ْ  َ  َ   ُ َ  ُ و األمر بالتقوى، [، إذف ىذه من قرأىا أتى بالواجب وىٔٚ، ٓٚاألحزاب: { ]َ َ 
وأتى بواجب آخر وىو قراءة آية، فمن قرأ ىذه اآليات الثبلث اليت ثبتت من حديث ابن مسعود أتى 

 بواجبُت من واجبات الصبلة، ومن أتى باٟتمدلة أتى بواجبُت آخرين و٫تا: الشهادة، واٟتمدلة.
طبة. ويقوؿ الشيخ تقي والصبلة على النيب صلى اهلل عليو وسلم الفقهاء يقولوف: ىي شرط ُب ا٠ت

الدين: ٓب يثبت عندي فيها شيء، وإ٪تا تكوف الصبلة على النيب صلى اهلل عليو وسلم مع الدعاء ُب آخر 
                                                              ً                              ا٠تطبة. ومن أىل العلم من اشًتط الدعاء فقاؿ: ٬تب أف يكوف الدعاء عام ا للمسلمُت ولئلماـ العادؿ. كما 

 لك.قاؿ ابن قدامة وا١تسألة ستأٌب ٢تا ذكر بعد ذ
 *** المتن ***

قاؿ: جاء رجٌل والنبيُّ صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل  - ٖٗٔ
 .)ُقْم فاركْع ركعتين(قاؿ: ال. قاؿ:  )صليَت يا فالُف؟(وسلم يخطُب الناَس يوـَ الجمعِة، فقاؿ: 

 .)فصلّْ ركعتين(وفي روايٍة: 
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
ُ             اٝتو س ليك الغطفا٘ب  :(جاء رجلٌ ) قولو:  .-رضي اهلل عنو–    
ُ  َْ                                            أي صليت يا س ل ي ك، استدؿ أىل العلم هبذه اٞتملة بأمر وىو: أنو  :)صليَت يا فالُف؟() قولو:            

                                                                     ً           ٬توز ١تن حضر ا٠تطبة أف يتكلم ١تخاطبة اإلماـ، ُب ٥تاطبة اإلماـ نقوؿ: ليس منهي ا عن الكبلـ.
 فقو الحديث:

ذكرناه قبل قليل وىو اٟتديث مع ا٠تطيب يـو اٞتمعة مستثٌت فيجوز للمأمـو أف ا١تسألة األؤب: ما 
 يتكلم معو.
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ً                                                   ا١تسألة الثانية: أنو ٬توز للخطيب أيض ا أف يقطع خطبتو لبياف  نصيحة، كما نصح النيب صلى اهلل                                   
ً                                                                  عليو وسلم سليك ا ىنا، وكما جاء مع الرجل الذي ٓب يصل الركعتُت ُب حديث آخر فأمره بأف  يصلي ١تا              

جلس، والرجل الذي ٗتطى الرقاب والنيب صلى اهلل عليو وسلم ٮتطب فنهاه النيب صلى اهلل عليو وسلم، و٨تو 
                            ُ                                      ذلك كلو كاف ُب أثناء اٞتمعة في قطع ا٠تطبة ألجل الفائدة وا١تصلحة العامة.

نو ُب قوؿ كثَت ا١تسألة الثالثة: وىي مقصود ىذا اٟتديث وىي الركعتاف اللتاف تصلياف يـو اٞتمعة فإ
فقاال: إف ا١تصلي  -رٛتهما اهلل–من أىل العلم ىي سنة ٢تذا اٟتديث، وخالف ُب ذلك مالك وأيب حنيفة 

إذا دخل للمسجد يـو اٞتمعة واإلماـ ٮتطب فإنو ال يصلي ركعتُت. واستدلوا على ذلك بأف النيب صلى اهلل 
)من قاؿ ألخيو أنصت اهلل عليو وسلم قاؿ:  عليو وسلم هنى عن األمر با١تعروؼ وىو واجب، فالنيب صلى

، فقاؿ: فقد هنى عن الكبلـ بأمر ٔتعروؼ أمر واجب وبكبلـ وىو أقل حاؿ ا٠تطبة ٦تا يدؿ على فقد لغى(
                             ُ                                                     وجوب اإلنصات، فمن باب أؤب أف ي نهى عن سنة وىي أقل من الواجب ليس فيها أمر ٔتعروؼ، وعن 

١تسجد. ونقوؿ: ىذا غَت صحيح، واٟتديث نص بل ٫تا حديثاف فعل. ولذلك يقولوف ىنا: ال تصلى ٖتية ا
         ً                                                                             وليس حديث ا واحدة، أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم رجلُت ٥تتلفُت بذلك، فدؿ ذلك على أف الصبلة يـو 

 اٞتمعة سنة ولو كاف اإلماـ ٮتطب.
النهي مرت                   ُ                                                     ا١تسألة الرابعة: است دؿ هبذا اٟتديث على أف يـو اٞتمعة ليس فيو وقت هني، أوقات 

معنا ٜتس منها: وقت النهي ا١تتعلق بالزواؿ وىو عند قياـ قائم الظهَتة إٔب أف تزوؿ الشمس يعٍت قبل الزواؿ 
         ُ                                                                                  بقليل، است دؿ هبذا اٟتديث على أنو ال يوجد ىذا الوقت يـو اٞتمعة. أين جاء ىذا االستدالؿ؟ أنو قد جاء 

معة أف يصلي حىت يقـو اإلماـ، فدؿ على أف ىذه                           ُ               ُب حديث أيب ىريرة ُب غَته أنو ي ستحب ١تن حضر اٞت
                                           ُ                                                  الفًتة كلها ٬توز فيها الصبلة، فإذا دخل اإلماـ ي نهى عن التطوع إال ١تن دخل ا١تسجد، وىنا أمره النيب صلى 
                          ُ               ُ                                                   اهلل عليو وسلم أف يصلي، وٓب ي نظر للنهي وإ٪تا ن ظر فيها ألجل اإلنصات، فدؿ على أف يـو وقت الزواؿ ىذا 

ُ                                                     ي وقد ح كي اإلٚتاع عليو، ح كي اإلٚتاع على أف ىذا الوقت ا٠تامس ملغي يـو اٞتمعة، أظن النهي ملغ                 ُ       
                                                                 ً                      نقلو ابن عبد الرب أو غَته. واستدؿ شيخ اإلسبلـ هبذه قاؿ: حىت وٓب يكن ملغي ا فهذا يدؿ على أف صبلة 

 ذوات األسباب تصلى ُب وقت النهي.
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جد، وتكلمنا عنها فقد جاء ُب بعض الروايات أف ا١تسألة ا٠تامسة: وىي مسألة قضاء سنة ٖتية ا١تس
                                 ُ              ، مع أف القاعدة معنا: أف السنن ال ت قضى إال الوتر )قم(الرجل جلس فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم لو: 

فمعناه أنو قاؿ لو: اقض.  )قم(والسنن الرواتب، وىنا الرجل الذي دخل والنيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ لو: 
ذا اٟتديث ليس خاؿ من القاعدة بإٚتاع أىل العلم نقلو النووي أف جلوس ا١ترء ُب ا١تسجد و٨تن قلنا: إف ى

معناه فات ٤تل سنة ٖتية ا١تسجد باإلٚتاع، أنو إذا جلس فات احملل فبل تقضيها، لكن ماذا نفعل ُب ىذا 
: إذا كاف اٞتلوس غَت متمكن. ثاني ا: إذا كاف ال يعلم باٟتكم،  شخص جاىل باٟتكم                 ً                              ً                         اٟتديث؟ قلنا: أوال 

 فهنا نقوؿ: ُب حقك قم فصل ولو طالت ا١تدة. وقد تكلمنا عن ىذه من قبل.
 *** المتن ***

)إذا قُلَت ؛ أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: -رضي اهلل عنو-عن أبي ُىريرة  - ٗٗٔ
ـُ يخطبُ -لصاِحبَك: أنصْت   .فقد َلغوَت( -يوـَ الُجمعِة، واإلما

 :*** الشرح ***
 ىذا اٟتديث أصل من األصوؿ ُب وجوب اإلنصات للخطيب وىو ٮتطب.

 مفردات الحديث:
 ا١تراد بصاحبك أي من ٬تلس ّتانبك سواء كنت تعرفو أو ال تعرفو. :(إذا قُلَت لصاِحبكَ ) قولو:
ٔتعٌت اسكت، وأنصت للخطيب وىذا أمر ٔتعروؼ وهني عن منكر، وقولو: : (أنصتْ ) قولو:

ً                            أي كاف متكلم ا من ّتانبك ٍب قلت لو: أنصت.  )أنصت(             
                                   ً       ً                    لغوت ٔتعٌت أنك أتيت بشيء خبيث، قلت كبلم ا خبيث ا، فدؿ ذلك على ا١تنع  :(فقد َلغوتَ ) قولو:

 من اٟتديث ُب ا٠تطبة يـو اٞتمعة.
 فقو الحديث:

يـو  ا١تسألة األؤب: أف اإلنصات واجب وال شك فيو، وانعقد اإلٚتاع على أف اإلنصات للخطيب
 اٞتمعة واجب ُب اٞتملة.
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ا١تسألة الثانية: مىت ٬تب اإلنصات للخطيب؟ يقولوف: ٬تب اإلنصات للخطيب إذا شرع ُب ا٠تطبة 
وليس إذا جلس على ا١تنرب. فإذا شرع ُب ا٠تطبة يعٍت وقت األذاف ليس وقت ا٠تطبة، ما بعد األذاف قبل 

                      ً          شروعو ُب ا٠تطبة ليس وقت ا للخطبة. 
طيب ُب أثناء ا٠تطبة وىي السكتة بُت ا٠تطبتُت، جلس دقيقة أو دقيقتُت فهل إذا سكت ا٠ت س:

 يتكلم فيها ا١ترء أو ال يتكلم؟.
                                                        ُ                    فيو قوالف ألىل العلم وىي روايتاف ُب مذىب أٛتد، واألقرب: أنو ي نصت إال ٟتاجة؛ ألف ىذا  جػ:

 ُ                    ي نصت ُب السكتة اليت بُت  السكوت ُب معٌت ا٠تطبتُت؛ ألف ا٠تطبتُت متصلتاف فاألقرب واألحوط أنو
 ا٠تطبتُت.

ا١تسألة الثالثة: ما ىو منتهى ا٠تطبة؟ يقولوف: منتهى ا٠تطبة الواجبة الذي يفعلو. و٨تن ١تا ذكرنا 
الواجبات قلنا: إف من أىل العلم من قاؿ: إف من الواجب الدعاء. وبناء على ذلك فإف الدعاء داخل ُب 

الدعاء الواجب ينصت لو وىو الدعاء لعمـو ا١تسلمُت. وأما الدعاء ا٠تطبة، وابن قدامة يقوؿ: إ٪تا ٬تب 
التفصيلي فإنو يقوؿ: ال يلـز اإلنصات فيو. ولكن األقرب أف أكثر الناس ال يستطيع أف ٯتيز بُت الدعاء 
الواجب عند من يرى وجوبو ومن ليس بواجب، فيجب اإلنصات حىت ينتهي الدعاء، وبعد انتهاء الدعاء 

 ـ الصبلة جاز للمرء أف يتكلم.ولو ٓب تقا
 ا١تسألة الرابعة: ما الذي ٬توز الكبلـ فيو ُب أثناء ا٠تطبة؟ يقولوف: ٬توز الكبلـ ُب ثبلث صور:

الصورة األؤب: ما سبق معنا ُب اٟتديث السابق وىو أف يتكلم ا١تأمـو مع ا٠تطيب، وحديث جابر 
 صريح فيها. -رضي اهلل عنو–

                                                               ً  للمرء أف يتكلم وال ينصت إذا كاف ال يسمع ا٠تطيب، كأف يكوف ا١تسجد كبَت ا الصورة الثانية: ٬توز 
أو ُب ىذا الزماف عندما أصحبت ا١تيكرفونات يكوف ُب دور بعيد فينقطع البلقط ٬توز لك أف تتكلم، ماذا 

يا فبل نفعل اآلف؟ ىل نفعل كذا؟ وىكذا، ولكن قدر ا١تستطاع أال تتكلم بأمر دنيا، حىت لو تكلمت بأمر دن
 تبطل صبلتك.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٗٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

الصورة الثالثة: الكبلـ الواجب، ما الكبلـ الواجب؟ قالوا: كإنقاذ غريق، أو إنقاذ طفل يريد أف 
يسقط. ىذا كبلـ واجب، وىل من الكبلـ الواجب رد السبلـ وتشميت العاطس؟ ٖتتمل أمرين: فمن أىل 

ٔتعٌت أنو -ورد السبلـ الواجب  -فوىي روايتاف عن أٛتد منصوصتا–العلم من يقوؿ: إف تشميت العاطس 
٬توز ُب أثناء ا٠تطبة. وىي الرواية ا١تقدمة ُب ا١تذىب، وىنا  -ٓب يرد إال أنا ال يوجد غَتي قاـ بالواجب

ً          مصطلح إذا قلنا: ا١تقدمة يعٍت األؤب. وجاء ُب الرواية الثانية عن أٛتد: ا١تنع فبل يشمت عاطس ا وال يرد                                                                                  
                                  ُ             ُ                  العاطس ورد السبلـ واجب وأمرىا سهل في شمت العاطس وي رد السبلـ ولو كاف   ً                    سبلم ا. واألقرب أف تشميت 

 ا١ترء ُب خطبة ٚتعة.
                 ً        ، ٔتعٌت أنك كسبت إٙت ا، وىذا )فقد لغوت(ا١تسألة ا٠تامسة: أف قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

 ال بركن فيها.                                   ً                        ً            اللغو ال يبطل صبلة اٞتمعة، وإف كسبت إٙت ا ُب أثنائها ألنو ليس متعلق ا بشرطها و 
 *** المتن ***

)َمن اغتسَل يوـَ الُجمعِة، ثم راَح، وعنو؛ أفَّ رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاَؿ:  - ٘ٗٔ
فكأنَّما قرَّب بدنًة. وَمن راَح في الساعِة الثانيِة، فكأنما قَػرََّب بقرًة، ومن راَح في الساعِة الثالثِة، فكأنَّما 

راَح في الساعِة الرابعِة، فكأنّما قَرَب َدجاجًة، وَمن راَح في الساعِة الخاِمسة قرََّب كبًشا أقرَف، ومن 
ـُ حضرِت المالئكُة يستمعوف الذّْْكر(  .فكأنّما قرَّب بيضًة، فإذا خرَج اإلما

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

متعلق بيـو اٞتمعة ىذه اٞتملة تؤيد ما سبق قبل أف االغتساؿ  :(َمن اغتسَل يوـَ الُجمعةِ ) قولو:
 دوف ليلتو.

، كلمة: )ٍب راح(ىذه اٞتملة ىو ٤تل الشاىد وأكثر الفقو ُب ىذه ا١تسألة كلمة  :(ثم راحَ ) قولو:
، األصل ُب الرواح ُب لغة العرب أنو يكوف بعد الزواؿ، ولكنها تستخدـ لكل خروج من البيت، وُب )ٍب راح(
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، أي خرج من بيتو ليس من أف تكوف بعد الزواؿ )ٍب راح(                      ً                       قوؿ ٚتاىَت أىل العلم خبلف ا ١تالك أف ا١تراد بقولو: 
 بل كل خروج من بيتو، وينبٍت على ىذا ا٠تبلؼ مسائل:

أف األفضل يـو اٞتمعة التبكَت ُب ا٠تروج، واإلماـ مالك يقوؿ: إف ىذه الساعات ا١تسألة األؤب: 
تكوف بعد الزواؿ. إذف لو أتيت قبل الزواؿ قبل أذاف الظهر بدقيقتُت ليس لو أجر التبكَت، أجر التبكَت عند 

ردنا أف نعرؼ اٟتضور عند الزواؿ. ولكن قوؿ اٞتمهور ىو الصحيح فإنو يبدأ من أوؿ النهار، ولذلك إذا أ
مىت يكوف أوؿ النهار؟ الساعات ا٠تمس؟ نفس الكبلـ الذي قلناه: ىل يبدأ النهار بطلوع الفجر أـ يكوف 
من طلوع الشمس؟ قلنا: إف ا١تذىب من طلوع الفجر. والقوؿ الثا٘ب: يكوف من طلوع الشمس. فنحسب 

ا إٔب الثا٘ب عشر، فنحسب ٜتسة أقساـ،                                                           ً على القوؿ الثا٘ب من طلوع الشمس ُب ىذه األياـ من السابعة تقريب  
فقد تكوف ساعة ْتساب الستُت دقيقة وقد تكوف أقل وقد تكوف أكثر، وبناء على ذلك ىي الساعات 
ا١تقصودة، فالساعة ىي الربىة من الزمن، فبدايتها على قوؿ غَت مالك من طلوع الفجر أو من طلوع 

 على جبللة قدره فيو ضعف. -و اهللرٛت–الشمس، وعلى قوؿ مالك من الزواؿ، وقوؿ مالك 
ا١تسألة الثانية: استدؿ هبذا اٟتديث على أف وقت صبلة اٞتمعة ال يكوف إال بعد الزواؿ، ما وجو 

 ، والرواح يكوف بعد الزواؿ، وسنتكلم عنو ُب اٟتديث الذي بعده.)ٍب راح(االستدالؿ؟ قولو: 
                         ُ           ، على مسألة مهمة وىي أنو ي ستحب اٞتمع راح( )ٍب                  ُ                        ا١تسألة الثالثة: است دؿ هبذه اٞتملة وىي قولو: 

، تدؿ على أنو متعلقة هبا وبناء على ذلك لو فصل بُت االغتساؿ وبُت )ٍب(بُت االغتساؿ والرواح؛ ألنو قاؿ: 
الرواح بشغل، اغتسل أوؿ النهار الساعة السابعة ٍب ذىب لعملو ٍب أراد أف يذىب للمسجد العاشرة أو 

ة عشر، نقوؿ: إف ىذا خبلؼ األؤب؛ ألف ىناؾ اتصاؿ بُت الرواح وبُت االغتساؿ، اٟتادية عشر أو الثاني
وألف ا١تعٌت من االغتساؿ ذىاب الرائحة فإذا كاف ا١ترء يغتسل ٍب يذىب ٟتاجتو ستجد الرائحة ُب ثوبو، وىذا 

ا يصح                    ً                                                             نص عليو الفقهاء كثَت ا، لكن لو كاف الفصل بينهما بناقض فإف مالك وحده ىو الذي قاؿ: م
االغتساؿ لـز أف يغتسل مرة ثانية. إذا اغتسل ٍب انتقض وضوئو يقوؿ: يغتسل مرة ثانية. ألنو ال بد أف يكوف 
، ولكن الصحيح نقوؿ: إف ا١تراد باالغتساؿ اليـو وليس الصبلة؛  ىذا االغتساؿ ألجل الصبلة ال ألجل اليـو
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      ُ                              ، إذف ت فرع ىذه على مسألة ىل االغتساؿ  راح()من اغتسل يـو اٞتمعة ٍبلقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
 ألجل اليـو أـ ألجل الصبلة.

إذف قضية الفصل بُت االغتساؿ واٞتمعة، إذا كاف االغتساؿ ْتاجة من الدنيا فبل شك أنو أؤب، 
  ً                                                                                     طبع ا ْتاجة طويلة وليست القصَتة. األمر الثا٘ب: إذا كاف الفاصل ناقض فاإلماـ مالك يقوؿ: ال ٬تزئ. 

 مهور يقولوف: ٬تزئ.واٞت
البدنة ىي ا١تراد هبا من اإلبل وإال فاألصل فإف البدنة تشمل اإلبل  :(فكأنَّما قرَّب بدنةً ) قولو:

 والبقر.
قلنا: الساعة ا١تراد هبا الربىة من الزمن وليس الساعة ستُت  :(وَمن راَح في الساعِة الثانيةِ ) قولو:

 دقيقة.
ستدؿ أىل العلم هبذه اٞتملة على أف اإلبل أفضل من البقر ُب ا٢تدي ا :(فكأنما قَػرََّب بقرةً ) قولو:

 وُب األضاحي ودليلهم ىذا اٟتديث ال غَت.
استدؿ أىل العلم هبذا اٟتديث  :(ومن راَح في الساعِة الثالثِة، فكأنَّما قرََّب كبًشا أقرفَ ) قولو:

على أف الكبش أفضل من األنثى ُب األضحية، الكبش أفضل؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم ذكره من باب 
، فهو أفضل ُب الذبائح، وأقرف كذلك يدؿ على أف الكبش إذا كاف أقرف كاف أفضل، )كبًشا(ا١تدح فقاؿ: 

ر النيب صلى اهلل عليو وسلم لو عبث، والنيب صلى اهلل عليو فإنو لو ٓب يكن األقرف أفضل من غَت لكاف ذك
وسلم منزه كبلمو عليو أفضل الصبلة وأًب التسليم عن العبث، فدؿ على أف األقرف أفضل ولذلك كانت 
أضحيتو كبشاف أقرناف أملحاف يأكبلف ُب سواد وينظراف ُب سواد وٯتشياف ُب سواد، فالنيب صلى اهلل عليو 

                                                            ُ                  ف وىنا دؿ على األقرف أفضل، ولذلك الفقهاء تكلموا عن األقرف إذا ق ص قرنو ىل ٬تزئ أـ وسلم قصد األقر 
 ال؟ سيأٌب ُب ٤تلو.

استدؿ بعض أىل العلم هبذا على أنو  :(ومن راَح في الساعِة الرابعِة، فكأنّما قَرَب َدجاجةً ) قولو:
ن عبد ا٢تادي بن ا١تربد اٟتنبلي ا١تتوَب ٕتزئ الدجاج والطَت ُب األضحية، وىذا القوؿ قاؿ بو الشيخ يوسف ب



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٘ٗٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

، وخالف ُب ذلك اإلٚتاع نقلو ابن مفلح ُب الفروع، فهو إٚتاع أف غَت هبيمة األنعاـ من ىػ(ٜٜٓ)سنة 
اإلبل والغنم والضأف وما ُب حكمها كا١تاعز أهنا ال ٕتزئ ُب األضحية، ومن أجاز الطَت إ٪تا استدؿ هبذا وىو 

 .-عليو رٛتة اهلل–لو باطل      ً                 مسبوق ا بإٚتاع سابق فقو 
كيف يكوف تقريب اٟتيواف والبيضة؟   :(وَمن راَح في الساعِة الخاِمسة فكأنّما قرَّب بيضةً ) قولو:

 ، والتصدؽ هبا.-ُب غَت البيض–بأمرين: بذْتها 
ـُ حضرِت المالئكُة يستمعوف الذّْْكر) قولو: وطويت الصحف، طي الصحف   :(فإذا خرَج اإلما
 ، وأما طي صحف كتابة الواجب فإهنا باقية.كتابة الفضائل

 *** المتن ***
قاؿ: كّنا ُنصلّْي مع النبي صلى  -وكاف من أصحاِب الشجرةِ -عن سَلمة بن األكوع  - ٙٗٔ

 اهلل عليو وسلم الُجمعَة، ثم ننصرُؼ، وليس للحيطاِف ظلّّ نستظلُّ بو.
وسلم إذا زالِت الشمُس، ثم نرجُع، فنتتبُع وفي لفٍظ: كنا ُنجمُّْع مع رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو 

 الفيَء.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
وأحاديث  -رضي اهلل عنو–ىذا اٟتديث حديث سلمة بن األكوع  :(سَلمة بن األكوع) قولو:

ُ                      سلمة بن األكوع ُب صحيح البخاري ع ٍت هبا أىل العلم عناية خاصة؛ ألف ج ل ثبلثيات البخاري إ٪تا                                 ُ                              
 حديث سلمة بن األكوع. جاءت من

 :(قاؿ: كنّا ُنصلّْي مع النبي صلى اهلل عليو وسلم الُجمعةَ  ،وكاف من أصحاِب الشجرةِ ) قولو:
، وىذا يدؿ على أنو إ٪تا يذكر ىذا الشيء عن -رضي اهلل عنو–أي بيعة الشجرة أي أنو كاف متقدـ اإلسبلـ 

                     ً                            رآه وإ٪تا رآه سنُت طواال  أدرؾ فيها النيب صلى اهلل عليو                                 ً           النيب صلى اهلل عليو وسلم ال يذكر أمر ا أو أمرين 
 وسلم وصلى معو.
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 أي ٩ترج من الصبلة. :(كّنا ُنصلّْي مع النبي صلى اهلل عليو وسلم الُجمعَة، ثم ننصرؼُ ) قولو:
الشمس أوؿ شيء عندما تكوف ُب قياـ قائم الظهَتة  :(وليس للحيطاِف ظلّّ نستظلُّ بو) قولو:
ا ظل ال ذات اليمُت وال ذات الشماؿ، ال ذات ا١تشرؽ وال ذات ا١تغرب، وقبل قياـ قائم تكوف ليس ٢ت

الظهَتة يكوف الظل ُب ا١تغرب وبعد الزواؿ تكوف جهة ا١تشرؽ، ىنا عندما قاؿ: ليس للحيطاف ظل نستظل 
ة ا١تشرؽ، بو. يقصد أنو وقت الزواؿ، وا١تقصد بالظل الذي يريد ما يكوف بعد الزواؿ الذي يكوف من جه

ً                       ليس معٌت ىذا أهنم كانوا يصلوف مبكر ا جد ا وإ٪تا ال يوجد ىناؾ ظل.    ً                                 
 فقو الحديث:

 ا١تسألة األؤب: ىذا اٟتديث أصل على أمرين:
األمر األوؿ: أنو ٬توز صبلة اٞتمعة قبل أف تزوؿ الشمس، يقوؿ ابن عبد ا٢تادي صاحب التعليق 

نيب صلى اهلل عليو وسلم ُب أنو كاف يصلي اٞتمعة قبل أف على التحقيق: قد صح لنا ثبلثة أحاديث عن ال
تزوؿ الشمس. ولذلك ال ٮتتلف الروايات عن اإلماـ أٛتد أف اٞتمعة وقتها غَت وقت الظهر، منتهى وقتها 
منتهى وقت الظهر، لكن ابتداء وقتها قبل وقت الظهر، ثبلثة أحاديث عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو  

، إذف ىذا اٟتديث نص على أف اٞتمعة ٬توز أف -رضي اهلل عنو–زواؿ منها حديث سلمة كاف يصلي قبل ال
 تصلى قبل الزواؿ وىو الراجح والصحيح ال شك ٬توز؛ لورود ثبلثة أحاديث أو أكثر. 

                                                        ً                       لكن ا١تستحب وا١تتأكد على اإلماـ وإف كاف يرى وىو الصحيح دليبل  أنو ٬توز صبلة اٞتمعة قبل 
 ال بعده؛ لسببُت:الزواؿ أال يصلي إ

السبب األوؿ: أنو قد يصلي خلفك من ال يرى صحة ىذه الصبلة، فاٞتمهور أنو يشًتطوف لصبلة 
اٞتمعة أف تكوف بعد الزواؿ، واستدلوا ْتديث الذي سبق معنا واستدالؿ مالك بو، ولكن مراعاة ٠تبلؼ 

 بعد الزواؿ.ىؤالء وأهنم قد ٭تضروف معك الصبلة فاألؤب واألًب لك أال تصلي إال 
السبب الثا٘ب: أف النساء ُب البيوت يصلُت مع أذاف ا١تؤذف، وأغلب النساء إف ٓب يكن كلهن ُب 
البيوت ال يعلمن أف صبلة اٞتمعة ٬توز أف تصلى قبل الزواؿ، فإذا ٝتعت ا١تؤذف قد أذف قبل األذاف ٓتمس 

لزواؿ، ولو صلت قبل الزواؿ تكوف أو عشر دقائق رٔتا قامت وصلت الظهر، ففي حقها ٬تب أف يكوف بعد ا
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الصبلة باطلة ٬تب إعادهتا، ولذلك نقوؿ: إف ا٠تطيب األؤب لو أف ال يصلي إال بعد الزواؿ، ولذلك شيخنا 
                                    ُ                          كاف يؤكد ُب تعميم وُب بعض فتاويو أف ال ت صلى إال بعد الزواؿ ١تراعاة   -رٛتو اهلل–الشيخ عبد العزيز بن باز 

 ذلك.
نقوؿ: إنو ٬توز قبل الزواؿ، إذف ما ىو أوؿ ابتداء وقتها؟ الفقهاء يقولوف: نظرنا  األمر الثا٘ب: عندما

ُ ّ                                                                             فإذا أقرب و ق ت و ق ت قبل الزواؿ أي وقت صبلة العيد؛ ألنو أقرب وقت قبل الزواؿ. ال يوجد توقيت لعبادة     ْ َ           
لعيد. ٬توز من عبادات الصلوات قبل ىذا الوقت، فلذلك يقولوف: إف صبلة اٞتمعة وقتها كوقت صبلة ا

صبلهتا من حُت ارتفاع الشمس قيد رمح، ودليلهم على ذلك: أنو قد صح عن النيب صلى اهلل عليو وسلم 
ثبلثة أحاديث أو أربعة ُب أنو صلى قبل زواؿ الشمس، ٮترجوف من الصبلة ما زالت الشمس، ليس ىناؾ 

          ُ                      تها، وإ٪تا ت صلى قبل الزواؿ بيسَت.                                          ُ                  ظل يعٍت ما زاؿ قائم الشمس، ولكنهم يقولوف: ي كره صبلهتا ُب أوؿ وق
ً          أربعُت شخص خروج ا من ا٠تبلؼ–يأتيك شخص يقوؿ: ٨تن وصلنا إٔب أربعُت شخص  فنريد أف نصلي  -             

اٞتمعة الساعة السابعة والنصف. نقوؿ: مكروه كراىة شديدة؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب يفعل ذلك 
 والسبلـ. وإ٪تا صبلىا قبل الزواؿ بيسَت عليو الصبلة

                  ُ                                               ُ                ا١تسألة الثانية: است دؿ هبذا اٟتديث على أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف ي قصر خطبتو، أما 
                                                                    ً                      الصبلة فنحن نعرؼ طو٢تا ٔتقدار ما كاف يقرأ عليو الصبلة والسبلـ، وقراءتو ٨تو ا من ركوعو وسجوده و٨تو 

َ        ذلك، لكن خطبتو عليو الصبلة والسبلـ كانت قصَتة، وق ص ر خطبتو قريب من طوؿ صبلتو، يعٍت لو كاف                                               ِ 
ً                        خطبتو دقائق ال ٯتكن أف تكوف صبلتو هبذا ا١تقدار، ولكن تكوف بالنسبة، دائم ا الفقهاء يقولوف: نسبة                                                                   
ا٠تطبة للصبلة. ولذلك ١تا ننظر ُب أصح خطبة كاملة وردت إلينا ىي خطبة أيب موسى األشعري اليت رواىا 

ذا أردت أف تقرأ ىذه ا٠تطبة بقراءة متمهل لوجدهتا أهنا ستأخذ من عشر الفريايب بإسناد قد يقبل التحسُت، إ
، فلذلك نستطيع أف -رضي اهلل عنو–، ىذه خطبة أيب موسى األشعري دقيقة( ٘ٔ-ٓٔ)إٔب ربع ساعة 

                                                                    ً         ً      تقارب أف خطبة النيب صلى اهلل عليو وسلم ىي من ىذا الطوؿ من ربع تزيد قليبل  تنقص يسَت ا؛ ألف 
الصحابة يستنوف بو صلى اهلل عليو وسلم ُب ا٠تطبة، وا٠تطبة موجودة عند الفريايب بإسناد ضعفها احملقق لكن 

مثل ىذه األمور ٢تا شواىد، وا١تقصود أف القصر ليس القصر ا١تخل من أىل العلم من يقبل ٖتسينها؛ ألف 
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، ليس )طوؿ صبلة ا١ترء وقصر خطبتو مئنة فقهو(وإ٪تا القصر ا١تناسب للصبلة، ولذلك ُب صحيح مسلم: 
ً       القصر الشديد والطوؿ الشديد وإ٪تا ا١تقاربة بينهما، فصبلة النيب صلى اهلل عليو وسلم ليست طويلة جد ا وىو                                                                                         

ً                                     من على وجو ا١تعمورة وال شك، فدؿ على أف القصر ليس شديد ا وال الطوؿ كذلك وإ٪تا ا١تقاربة بينهما. أفقو                                                    
 *** المتن ***

 .باب العيدين
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
باب العيدين، والفقهاء يذكروف باب العيدين بعد  -رٛتو اهلل–ذكر الشيخ  :(باب العيدين) قولو:

باب اٞتمعة، ما السبب؟ ألف بُت ىاتُت الصبلتُت شبو وبينهما كثَت من األحكاـ ا١تشًتكة، فإف ىيئتهما 
                                                 ُ                                     متقاربة فيها خطبتاف وفيها صبلة ركعتُت وىكذا، فلذلك ت ذكر الصبلتُت، وصبلة العيدين ُب قوؿ ٚتاىَت 

ىي سنة أو فرض كفاية وٓب يقل بوجوهبا إال الشيخ تقي الدين قاؿ بوجوب صبلة العيدين، أىل العلم 
 وسنتكلم عنو ُب ٤تلو.

 *** المتن ***
قاؿ: كاَف النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم وأبو  -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن ُعمر  - ٚٗٔ

 بكر وعمُر يصلُّوف الِعيدين قبَل الُخطبِة.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
أي  :(كاَف النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم وأبو بكر وعمُر يصلُّوف الِعيدين قبَل الُخطبةِ ) قولو:

يصلوف ركعيت العيدين قبل ا٠تطبة ٓتبلؼ اٞتمعة، يقوؿ الفقهاء: واألصل أف كل صبلة معها خطبة أف تكوف 
خطبة عرفة فإهنا تكوف قبلها وما عدا ذلك تكوف ا٠تطبة بعدىا مثل العيدين إال اٞتمعة وعرفة. يـو اٞتمعة و 

بعدىا، مثل العيدين، ا٠تسوؼ، الكسوؼ، االستسقاء، وغَتىا، ولذلك استحب بعض مشاٮتنا أف اٟتديث 
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يكوف بعد الصبلة ال قبلها؛ ألجل ىذه القاعدة اليت ذكروىا أف األصل ُب ا٠تطبة أف يكوف قبل الصبلة ال 
 بعدىا إال ُب ىذين ا١توضعُت.

يقولوف: أٚتع أىل العلم على أف خطبة العيد تكوف بعد الصبلة. إال أف بٍت أمية أرادوا أف ٭تضر 
                                                                  ُ                     الناس خطبتهم فأحدثوا أشياء ُب صبلهتم، والنيب صلى اهلل عليو وسلم بُت أنو سي حدث من بعده أشياء ُب 

ن يكوف تسديده ليس ببعث الصبلة ولكن الدين ظاىر، ولذلك بُت النيب صلى اهلل عليو وسلم أف ىذا الدي
ُ                          أنبياء وال مرسلُت وإ٪تا أىل العلم إذا رأوا أمر ا ٤تدث ا بينوه وأظهروا السنة فيو فًت كت البدع ولذلك ما استمرت                             ً     ً                                           

             ً                               من غَت نكَت مطلق ا ُب أوؿ أمرىا ومن غَت موت ٢تا ُب  -خبلؼ النصرانية واليهودية-بدعة قط ُب اإلسبلـ 
ل البلداف ْتمد اهلل، وىذا من خصائص ىذا الدين الذي أنعم اهلل عز وجل بلد دوف بلد أو موت ٢تا ُب ك

 علينا أف كنا مسلمُت.
ا١تقصود: أف بٍت خلفاء بٍت أمية كانوا إذا خطبوا قاـ الناس من خطبتهم ٓب ٭تضروا؛ ألهنم كانوا 

ً                                                                يطيلوف جد ا حىت إف سعيد بن جبَت والشعيب كانا ينكراف على اٟتجاج طوؿ خطبتو حىت ا ٞتمعة يقولوف: ىو         
آٍب بإطالة ا٠تطبة فأصبحوا يتكلموف، فكبلـ سعيد بن جبَت ليس ألنو ال ٬توز اإلنصات ألنو آٍب ٮتطب 
ٮتطب إٔب العصر ٮترج الوقت ويصلوهنا ُب آخر وقتها، ويصلوف العصر ُب آخر وقتها، فأحدثوا أشياء منها: 

الوا: ٧تعل ا٠تطبة قبل الصبلة. فأصبحوا ٬تعلوف الناس أهنم ١تا رأوا الناس ُب يـو العيدين ٮترجوف مبكرين ق
ً                     ٭تضروف، طبع ا ىذه ا١تسألة ُب قضية ا١تصلحة ىل ت غَت هبا األحكاـ؟ مبدأ طويل جد ا تكلمنا عنو ُب دورة                            ُ                               ً         
غَت ىذا ا١تكاف، ا١تقصود ىنا: أف اإلٚتاع منعقد على أف ا٠تطبة يـو العيد تكوف بعد الصبلة، يقوؿ أىل 

 ة العيد ٗتالف خطبة اٞتمعة بأربعة أشياء:العلم: وخطب
 أو٢تا: أهنا بعد الصبلة، واٞتمعة قبل الصبلة.

وال ٯتكن أف  -رضواف اهلل عليهم–                       ُ                                الثا٘ب: أف خطبة العيدين ي سن ويستحب وىذا وارد عن التابعُت 
يفعل ذلك التابعوف وىذا أمر ظاىر وىو منقوؿ عن النيب صلى اهلل عليو وسلم يستحب ابتداؤىا واستفتاحها 

              ُ                                          ُب ٤تلو، نعم ٓب ي نقل عن النيب صلى اهلل عليو وسلم لكنو ثابت عن  -رٛتو اهلل–بالتكبَت، وكبلـ ابن القيم 
                        ُ                                           بالتكبَت، وأنت تتكلم عن أ ناس حريصُت على السنة وحريصُت على االقتداء هبا، التابعُت أهنم كانوا يفتتحونو 
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             ُ       ً                                                                   وىذا يقاؿ ٦تا ن قل عمبل  واالحتجاج بالعمل حجة عند مالك وأٛتد والشافعي وخاصة ىؤالء الثبلثة حاشا 
 .-رحم اهلل اٞتميع–أبا حنيفة 

ا٠تطيب و٬توز الكبلـ، ٬توز أف  الثالث: أف خطبة العيد ال ٬تب استماعها فيجوز ا٠تروج عند قياـ
 تتكلم وا٠تطيب ٮتطب؛ ألنو ال يلـز االستماع فيها.

                                ُ                                                     الرابع: موضوعها، فإف خطبة العيد ي ستحب إذا كاف ُب عيد الفطر أف يتكلم فيو عن صدقة الفطر 
ا أف يتكلم عن أحكاـ  ً                     با٠تصوص والصدقة عموم ا، وإف كانت ُب األضحى فيستحب بل يتأكد تأكد ا شديد       ً                                         ً                  
األضحية، فهنا موضوعها ٤تدد، بل إف من الفقهاء فقهاء اٟتنابلة يقولوف: يتكلم و٬تعلها ىي ا١توضوع 

 األساس وما عداه من ا١تواضيع تبع. 
ىذه أربعة فروؽ أساسية ىي اليت نص عليها ا١توفق ابن قدامة ُب الكاُب ُب الفرؽ بُت خطبة العيد 

 وخطبة اٞتمعة.
 *** المتن ***

قاؿ: خطَبنا النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم يوـَ  -رضي اهلل عنو-براء بِن عازٍب عن ال - ٛٗٔ
)َمْن صلَّى صالتَنا، ونسَك ُنسكنا، فقد أصاَب النُّسَك. وَمن نسَك قبل األضحى بعد الصَّالِة. َفقاؿ: 

 .الصالِة فال ُنسَك لو(
ي نسكُت شاتي قبَل الصَّالِة، يا رسوؿ اهلل! إن -خاؿ البراء بن عازب-فقاؿ أبو بُردة بن نِيار 

وعرفُت أف اليوـَ يوـُ أكِل وشرٍب، وأحببُت أف تكوَف شاتي أّوؿ ما يُذبُح في بيتي، فذبحُت شاتي، 
. قاؿ: يا رسوَؿ اهلل! فإفَّ عندنا َعناقًا، ىي أحبُّ )شاُتك شاُة لحم(وتغدَّيُت قبَل أف آتي الصَّالة. قاؿ: 

 .)نعم، ولن َتْجِزي عن أحٍد بعَدؾ(؟ قاؿ: إليَّ من َشاتين، أفَتجِزي عني
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
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ىذا نص على أف  :(قاؿ: خطَبنا النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم يوـَ األضحى بعد الصَّالةِ ) قولو:
 .-رضي اهلل عن اٞتميع–خطبة األضحى تكوف بعد الصبلة وىذا موافق ٟتديث ابن عمر السابق 

صلَّى صالتَنا، ونسَك ُنسكنا، فقد أصاَب النُّسَك. وَمن نسَك قبل الصالِة فال َمْن ) قولو:
 ُب ىذه اٞتملة فوائد:: (ُنسَك لو

ً                   الفائدة األؤب: وىي موضوع خطبة األضحى أنو ي ستحب استحباب ا مؤكد ا أف يكوف موضوعها       ً             ُ                                       
     ً                    متعلق ا باألضحية وأحكامها.

ا قبل مضي وقت الصبلة، فإف مشهور ا١تذىب، النيب الفائدة الثانية: أف األضحية ال ٬توز ذْته
 ، ٖتتمل أمرين:)ومن نسك قبل الصبلة(، وقولو: )من صلى ونسك فقد أصاب(صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

 األمر األوؿ: أنو ا١تراد بالصبلة فعل الصبلة.

 األمر الثا٘ب: أف ا١تراد بالصبلة مقدار وقتها.
الفتوى عند ا١تشايخ أف ا١تراد بالوقت فيقولوف: ال تصح  وا١تذىب ىو الثا٘ب وىو الذي عليو

األضحية إال بعد مضي مقدار الصبلة يـو األضحى، األضحية يبدأ وقتها يـو األضحى وىو اليـو العاشر 
وىو أفضل يـو ُب أياـ السنة على سبيل اإلطبلؽ، يبدأ األضحية فيو، ولذلك ما من يـو ُب السنة تكثر فيو 

ا١تخصوصة بو كيـو العاشر من ذي اٟتجة، وتنتهي على الصحيح: بغروب الشمس يـو أعماؿ الطاعات 
                                                                               ُ           الثالث عشر، ولكن االبتداء مقيد بالصبلة أي بعد الصبلة، فا١تذىب أنو إذا مضى ٔتقدار ما ت صلى الصبلة 

ار قيد إذا ارتفعت الشمس قيد رمح بدأ وقت الصبلة ىذا وقتها، فإذا مضى بعد الزواؿ ربع ساعة وىو مقد
                                                                 ُ                     الرمح ٍب مضى بعدىا عشر دقائق وىو مقدار الصبلة جاز ذبح األضحية ولو ٓب ت صل، ولو كاف اإلماـ ُب 
ّ                                                                              ىذه البلدة قد أخ ر الصبلة، وىذا ىو ا١تذىب، ومن الفقهاء من يقوؿ: إف العربة ُب الصبلة ُب البلد. ولذلك                 

١تسلمُت أو إماـ البلد إماـ اٞتامع األكرب إماـ ا–: ٬تب أف يكوف اإلماـ -وىو مذىب مالك وغَته–يقولوف 
                             ُ        ُ                        قد صلى. العربة بصبلة اإلماـ، في نتظر حىت ي صلي فبعد ذلك ٬توز الذبح. -ُب البلد

 وفقهاء اٟتنابلة ٛتلوا على األوؿ ١تاذا؟. س:
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قالوا: ألف العربة ُب األوقات إ٪تا ىي باألزماف، وٓب يأت قط تقييد األوقات باألفعاؿ. ىات أي  جػ:
                              ُ                                                             عل فيو وقت ال يقيد بالفعل وإ٪تا ي قيد بالزماف، ُب أفعاؿ اٟتج، رمي اٞتمار، النفر، ُب أوقات الصلوات ف

وغَت ذلك كلها مقيدة باألزماف، ٔتضي نصف الليل ىذا تقدير، ٔتضي أكثر، ٔتضي األغلب، وكذلك ىنا 
، وقد ثبت عن بعض الصحابة                      ُ                                         فهي مقدرة باألوقات وال ت قدر بأفعاؿ األشخاص، ولذلك ٛتلوا اٟتديث عليو

 ذلك.
ً   كذا اٝتو، اٝتو أبو بردة اٝتو كنيتو والعرب كانت تسمي أشخاص ا   :(فقاؿ أبو بُردة بن نِيار) قولو:                                                      

بكناىم، أبو سلمة بن عبد الرٛتن بن عوؼ راوي اٟتديث ا١تشهور أحد الفقهاء السبعة اٝتو أبو سلمة، 
ف اٝتو غَت ذلك. وكذلك أبو ىريرة قيل: إف ىذا ىو اٝتو. وىو وىكذا أبو بكر قيل إف اٝتو أبو بكر وقيل: إ

 األقرب.
يا رسوؿ اهلل! إني نسكُت شاتي قبَل الصَّالِة، وعرفُت أف اليوـَ يوـُ أكِل وشرٍب، ) قولو:

استدؿ أىل العلم هبذه اٞتملة على مسألة أف ٦تا  :(وأحببُت أف تكوَف شاتي أّوؿ ما يُذبُح في بيتي
ُ                                                                                       ي ستحب يـو األضحى؛ ألنو قاؿ: عرفت وأحببت. أف يكوف أوؿ فعل يفعلو ا١ترء أف يبدأ بذبح أضحيتو، 

لكنو  -رضي اهلل عنو–ا١تبادرة بذبح األضحية ُب اليـو العاشر سنة التبكَت هبا مثل ما فعل أبو بردة بن نيار 
                     ُ                                                         لذلك الفقهاء يقولوف: ي ستحب يـو العيد أف يتصبح بتمر؛ ألنو يـو فطر وأكل ويـو عيد بادر قبل الوقت، و 

ً                            األضحى أال يأكل شيئ ا قبل أف يأكل من شاتو. وأسرع شيء ُب الشاة نضج ا ىو كبدىا، فلذلك يؤكل من                                              ً                 
                    ُ                             كبدىا؛ ألهنا أسرع ما ي ؤكل ٍب يأكل ما شاء من الطعاـ.

 زئ.أي ال ٕت :)شاُتك شاُة لحم( قولو:
 العناؽ ىي ا١تاعز الذي يكوف عمره أقل من سنة. :(قاؿ: يا رسوَؿ اهلل! فإفَّ عندنا َعناقًا) قولو:
ُب  :ىي أحبُّ إليَّ من َشاتين، أفَتجِزي عني؟ قاؿ: )نعم، ولن َتْجِزي عن أحٍد بعَدؾ() قولو:

 ىذه اٞتملة مسألتاف:
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لى اهلل عليو وسلم قد بُت السن اجملزئة وىي أف ا١تسألة األؤب: وىي قضية السن اجملزئة فإف النيب ص
        ً                                                                             تكوف ثني ا من غَت الضأف، والضأف يكفي أف يكوف ستة أشهر وما عداه يكوف ثٍت ٜتس سنوات ُب اإلبل 

 وسنتاف ُب البقر وسنة ُب ا١تعز.
ّ                                               ا١تسألة الثانية: عندما قاؿ: ىي أحب إٕب  من شاتُت. ىل األفضل ُب ٟتم الشياه أف تكوف أوفر أـ                                     

أطيب؟ وينبٍت على ىذه القاعدة مسألة لو أزيل بعض أعضاء الشاة لطيب ٟتمها مثل الكبس ا١تخصي فهو 
ً                                                                   أطيب ٟتم ا، ولكنو أنقص خلقة فهل األفضل ىو أـ غَته؟ سنتكلم عنو ُب الدرس القادـ.        
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 ٛٔالشريط: 
 *** المتن ***

قاؿ: صلَّى النبي صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنو-عن ُجْنُدب بن عبد اهلل الَبَجلي  - ٜٗٔ
)َمن ذبَح قبَل أف ُيصلّْي، فليذبْح ُأخرى مكاَنها. وَمن لم وسلم يوـَ النحر، ثم خطَب، ثم ذبَح، وقاؿ: 

 .يذبْح، فليذبْح: باسِم اهلل(
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
أي ُب يـو عيد النحر وىو اليـو العاشر من  :(النبي صلى اهلل عليو وسلم يوـَ النحرصلَّى ) قولو:

 شهر ذي اٟتجة.
 أي خطب بعد الصبلة. :(ثم خطبَ ) قولو:

 فقو الحديث:
طب بعد الصبلة، وىذا باتفاؽ أىل العلم أف  ُ                                        ا١تسألة األؤب: أنو ي ستحب ُب يـو النحر أف ٮت                       ُ                 

طب ٢تما وسيأٌب كم ع ُ                  العيدين ٮت   دد ا٠تطب ُب حديث جابر.        
زئ إال أف يكوف بعد الصبلة، وىل ا١تراد أف تنقضي الصبلة أـ ا١تراد  ُ                                                            ا١تسألة الثانية: أف الذبح ال ٬ت                             
أف ينقضي وقتها؟ وقت تنقضي ُب مثلو الصبلة وىو عشر أو ربع ساعة من حيث إشراؽ الشمس وارتفاعها 

الثا٘ب ىو ا١تراد على الصحيح من قوٕب أىل العلم فإنو إف  -كما ُب حديث براء السابق-قيد رمح؟ وقلنا: 
                                                                            ُ             وإف ٓب ينتو اإلماـ من الصبلة فما دامت الشمس قد ارتفعت قيد رمح ومضى من الوقت ما ي صلى فيو صبلة 

 العيد فإنو ٬توز الذبح.
، وسنتكلم عنو ُب باب )فليذبح بسم اهلل(ا١تسألة الثالثة: ُب قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

 الذبائح وأف البسملة أو ما يتعلق بالبسملة من أحكاـ.
 *** المتن ***
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عن جابٍر قاؿ: شهدُت مع النبي صلى اهلل عليو وسلم يوـَ العيِد، فبدَأ بالصالِة قبَل  - ٓ٘ٔ
ـَ متوكًئا على بالِؿ، فأمَر بتقوى اهلل، وحثَّ على طاعِتو، ووعَظ النا َس الُخطبِة بال أذاٍف وال إقامِة، ثم قا

 )تصدَّقَن فإنُكّن أكثُر حطب َجهنم(وذكَّرىم، ثم مضى حتَّى أتى النّْساَء فوعظهّن وذكَّرىّن، وقاؿ: 
)ألنكّن ُتكِثْرَف فقامِت امرأٌة من ِسطَِة النساء، سفعاُء الخّدين. فقالت: َلَم يَا رسوؿ اهلل؟ فقاؿ: 

ُحليّْهن، يُػْلِقيَن في ثوِب بالٍؿ من َأْقِرطَِتِهّن  ، قاؿ: فجعلَن يتصدَّقَن منالشَّكاَة، وَتكُفرَف الَعِشيَر(
 وَخواتِيمِهّن.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

قولو: يـو عيد. ٭تتمل أف يكوف عيد  :(شهدُت مع النبي صلى اهلل عليو وسلم يوـَ العيدِ ) قولو:
 فطر أو عيد أضحى، ولكن جاء ُب بعض الروايات أف ا١تراد أنو عيد فطر.

                                     ُ                 وىذا بإٚتاع أىل العلم أف صبلة العيدين ي بدأ فيهما بالصبلة  :(فبدَأ بالصالِة قبَل الُخطبةِ ) قولو:
 قبل ا٠تطبة.

ً                                                          وأيض ا بإٚتاع أىل العلم أنو ال يؤذف لصبلة العيدين، وقوؿ جابر: ببل  :(بال أذاٍف وال إقامةِ ) قولو:    
تغراؽ فيو وٓب يقصد عُت األذاف واإلقامة، قصد االس -رضي اهلل عنو–أذاف وال إقامة. ىذا النفي من جابر 

أي ٓب يناد للصبلة بأي صورة، بدليل أنو سيأٌب معنا ُب الكسوؼ أف النيب صلى اهلل عليو وسلم نادى ٢تا 
                                       ُ                                               وحدىا بالصبلة جامعة، فدؿ ذلك على أنو ال ي نادى للعيد ال بالصبلة جامعة وال بصبلة العيد وال بغَت 

                  ً   ذلك من األلفاظ مطلق ا.
ـَ متوكًئا على بالؿِ ) لو:قو  ىذا يدؿ على أنو ٬توز االعتماد على الغَت ُب قياـ وُب قعود  :(، ثم قا

ً        و٨تو ذلك إذا كاف الشخص ٤تتاج ا إليو.                           
وىذا تتعلق با١تسألة اليت تكلمنا عنها قبل أف األمر بتقوى اهلل شرط من  :(فأمَر بتقوى اهلل) قولو:

 ىل العلم، فبل تصح خطبة إال وفيها أمر بتقوى اهلل.شروط صحة ا٠تطبة على قوؿ كثَت من أ
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نستفيد منو أف الغاية العظمى من موضوع  :(وحثَّ على طاعِتو، ووعَظ الناَس وذكَّرىم) قولو:
ا٠تطب إ٪تا ىو تذكَت الناس باهلل، ووعظهم بذكر اٞتنة والنار، ولؤلسف أنك ترى بعض ا٠تطباء ٯتر عليو 

َ  ّ السنة رٔتا كاملة ٓب ي ذ ك                  ً                                                             ر الناس فيها يوم ا باٞتنة أو ٓتوفهم من النار، وىذا من أعظم أغراض ا٠تطبة اليت كاف                   ُ 
                                                                ُ                          النيب صلى اهلل عليو وسلم يذكر هبا ومع ذلك يغفلها كثَت من الناس ولذلك ي عرب بعض الفقهاء أف يكوف ُب 

قوى اهلل عز وجل ا٠تطبة وعظ، وبعض الفقهاء يقوؿ: إف ا٠تطبة أجزاؤىا اٟتمدلة والشهادتاف واألمر بت
والوعظ والدعاء. وسيأٌب رٔتا نتكلم عنها عندما نتكلم ىل الذي قالو النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب 

 الكسوؼ خطبة أـ ليست ٓتطبة.
، استدؿ )تصدقن(قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم:  :(تصدَّقَن فإنُكّن أكثُر حطب َجهنم) قولو:

                                  ُ                                              ً            الفقهاء من ىذه اٞتملة على أف ا٠تطيب ي ستحب لو ُب يـو العيد أف يأمر الناس بالصدقة عموم ا وأف يذكر 
٢تم أحكاـ صدقة الفطر با٠تصوص إف كاف ُب عيد الفطر، فإما الصدقة فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم حث 

ديث جابر ىنا، وأما سبب استحباب الناس على أف يتصدقوا حينما ٮترجوا من خطبة اٞتمعة كما ُب ح
                        ُ                                                                            الفقهاء أف ا١ترء ُب ا٠تطبة ي علم الناس أحكاـ زكاة الفطر مع أف زكاة الفطر قد انتهى وقتها؟ قالوا: ألف زكاة 

 الفطر ٢تا ثبلثة أوقات: 
ا العيد، وأفضل ىذا الوقت وىو إٔب  ً                                 األوؿ: وقت استحباب، وىو أف ٮترجها ليلة العيد إذا قيل غد                                                      

 ُب يـو العيد.الصبلة 
 الثا٘ب: وقت جواز، وىو أف يكوف قبل العيد بيـو أو يومُت، كما ُب حديث ابن عمر.

ُ                               الثالث: وقت قضاء، وىو أف من نسي زكاة الفطر حىت ص ليت صبلة العيد فإنو يقضيها بعد                                                
ؿ وغَته، ولذلك                                                                    ُ              الصبلة ولو بعد يـو أو يومُت أو ثبلثة أو أسبوع أو عشرة، فإف زكاة الفطر ت قضى كزكاة ا١تا

َ     ُ                           يكوف ىناؾ فائدة من معرفة أحكاـ زكاة الفطر أف الناسي واٞتاىل ي ذ كر وي علم اٟتكم ليخرج زكاة الفطر   ُ                                                           
                                              ً                                                قضاء، وكثَت من الناس ينسى وىذا مبلحظ ١تن كاف إمام ا يعلم أف الذين يسألوف كثر يسألونو أهنم قد نسوا.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٚ٘ٗ
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أكثر حطب جهنم، وٓب يكن النساء أكثر  أي النساء ىن :(فإنُكّن أكثُر حطب َجهنم) قولو:
حطب جهنم ٞتنسهن ألهنن نساء وإ٪تا كن كذلك لفعل فعلنو فمن وافقهن ُب ىذا الفعل فإنو يوافقهن ُب 

                           ً      النتيجة وىو دخوؿ جهنم عياذ ا باهلل.
 من سطة الناس أي من أواسطهم. :(فقامِت امرأٌة من ِسطَِة النساء) قولو:
إما أف يكوف حقيقة فيكوف عبلمة ُب وجهها، أو يكوف كناية عن جرأهتا  :(سفعاُء الخّدين) قولو:

 وقدرهتا على الكبلـ وعدـ حيائها.
١تا قاؿ عن ا١ترأة: سفعاء ا٠تدين. قلنا: إف معٌت كوهنا سفعاء ا٠تدين إما أف  -رضي اهلل عنو–جابر 

امرأة جريئة مثل ما نقوؿ: فبلف  يكوف حقيقة بأف يكوف ُب وجهها ىذه ا٢تيئة، وإما أف يكوف كناية عن أهنا
                                                                                      ً جريء الوجو صفيق الوجو، الصفيق ىو الذي يكوف وجهو لو أردنا اٟتقيقة ىو الذي يكوف وجهو متصبل  
ً                                                                                      واحد ا، لكن ١تا نقوؿ: فبلف صفيق الوجو من باب الكناية فهو واحدة من الثنتُت: فإف كانت كناية عن     

إشكاؿ كناية عن جرأة ا١ترأة وأهنا تكلمت وباقي النساء غلبهن  جرأهتا فهذه ال إشكاؿ فيها وال ٬تود فيها أي
ً                     اٟتياء فسكنت، وإف كاف على اٟتقيقة فا١تعٌت أيض ا ال مانع فيو؛ ألسباب:                                         

                    ً                                          السبب األوؿ: أف جابر ا رٔتا كاف قد رأى ىذه ا١ترأة قبل فحكم عليها.
النظر إليها ورٔتا من حملة نظر  السبب الثا٘ب: أنو رٔتا حكم عليها أف سفعاء ا٠تدين ليس ألنو أطاؿ

 .)النظرة األؤب لك والنظرة الثانية عليك(إليها فيها، ولذلك النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
السبب الثالث: أف نظر النيب صلى اهلل عليو وسلم إٔب النساء ىذا لو خصوصيتو وقد ذكر أىل 

هاء من باب الفائدة ُب أوؿ باب النكاح يذكروف العلم ُب خصائص النيب صلى اهلل عليو وسلم ويذكرىا الفق
خصائص النيب صلى اهلل عليو وسلم وقالوا: من خصائصو أنو ٬توز أف ينظر إٔب النساء. كذا ذكروا وىل 

 ئية من بعض النصوص واهلل أعلم ُب صحة ذلك.اعليها دليل؟ إ٪تا ىي استقر 
الشكاة ىي الشكوى، وىذا  :(ُتكِثْرَف الشَّكاةَ فقالت: َلَم يَا رسوؿ اهلل؟ فقاؿ: )ألنكّن ) قولو:

يدؿ على أف ا١ترء سواء كانت شكواه حقيقة أـ غَت حقيقية فإف تركو للشكوى للخلق من كماؿ إٯتانو وتوكلو 
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على اهلل عز وجل، أما إف كانت الشكوى كذب أو كانت خطأ كأف يشتكي من أشياء ىو واجد ٢تا يقوؿ: 
ً                                       أنو آٍب، وكثَت من الناس ٕتده دائم ا يتشكى من ظلم الزماف لو وىو من أواسط أنا فقَت. وىو غٍت فبل شك                               

                   ً                                                                    الناس أو أحسنهم حاال  ولكنو يتشكى وغالب من يتشكى يكوف فقَت القلب، مهما جاءت الدنيا ُب قلبو 
ؤب فإف قلبو فقَت، وأما من ٭تمد اهلل ويرضى بقسمو وقدره سبحانو وتعأب فهو غٍت القلب، إذف الشكوى األ

 وىي اليت فيها اإلٍب من اشتكى من شيء وىو واجد لو.
النوع الثا٘ب من الشكوى اليت تركها من كماؿ اإلٯتاف: أف يشتكي ا١ترء من شيء ىو فاقد لو كمن 
يشتكي من عدـ صحتو وىو مريض، أو يشتكي من فقره يسأؿ الناس وىو فقَت، أو يشتكي من غَت ذلك 

 سؤاؿ ولكن ترؾ السؤاؿ من كماؿ اإلٯتاف، ولذلك يقوؿ الشاعر:من ا١تشاكل، ىذه ٬توز فيها ال
والبد  مْن شكوى إٔب ذي 

 قرابةٍ 
 

يُواسيك أو ُيسِليك أو  ***
 يَػَتوج عُ 

 

                               ً                                                 فالشكوى ٔتا أنت واقع فيو جائز شرع ا، واإلماـ أٛتد كاد أف يتحرج من قضية األنُت، ىل أنُت 
ا١تريض من الشكوى ا١تكروىة أـ ليست منها؟ ولكن ترؾ ىذه، والشكوى هلل سبحانو وتعأب وحده كما قاؿ 

ْ  ِ ِ  َ     ِ   َ ق اؿ  إ ٪ت  ا أ ش ك و بػ ث ي و ح ز ٘ب  إ ٔب  الل و  و  }يعقوب عليو السبلـ:   ُ  َ   ِّ َ     ُ  ْ  َ  َ    ِ  َ ُ   َ أ ع ل م  م ن  الل و  م ا ال  تػ ع ل م وف   َ   َ ْ  َ  َ    َ  ِ      َ  ِ  ُ  َ ْ [، ٙٛيوسف: { ]َ 
ىو كماؿ اإلٯتاف، فبل يشتكي ا١ترء إال هلل، وال يناجي إال ربو، وليعلم أف من ألقى ركابو عند ربو وأنزؿ 

                                                       ً                   حاجتو عنده سبحانو وتعأب فإهنا مقضية وال بد إف ٓب تكن عاجبل  فإهنا ستكوف ُب اآلجل.
ىو الزوج وكفراف العشَت يكوف ّتحد فضلو، حقو الذي أوجبو اهلل عز  :(َعِشيرَ وَتكُفرَف ال) قولو:

وجل عليها وىو الطاعة با١تعروؼ وسيأٌب معنا ُب عشرة النساء ما الذي ٬تب على ا١ترأة، وما الذي ٬تب 
ً                                                      على الرجل عليها، وتكوف الكفراف أيض ا باإلحساف فإف ا١ترء إذا أحسن لزوجتو وجب عليها شكر ىذا                                   

 اإلحساف والثناء بو.
ُب  :(قاؿ: فجعلَن يتصدَّقَن من ُحليّْهن، يُػْلِقيَن في ثوِب بالٍؿ من َأْقِرطَِتِهّن وَخواتِيمِهنّ ) قولو:

 ىذه اٞتملة فائدتاف:
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                                                                         ُ            الفائدة األؤب: أنو ٬توز للنساء لبس الذىب احمللق وىو الذي ٖتلق على ىيئة خاًب أو ق رط أو ٨توه، 
 قراط ُب آذاهنن وا٠تواًب ُب أيديهن.فإف النساء لبسن األ

الفائدة الثانية: أف ىذا اٞتملة تدؿ على أف ا١ترأة ٬توز ٢تا أف تتصدؽ من ما٢تا ولو بدوف إذف 
 زوجها.

  فقو الحديث:
أىم ا١تسائل ُب ىذا اٟتديث: أف الفقهاء استدلوا هبذا اٟتديث على أف للعيد خطبتُت، قالوا: ألف 

عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو خطب وسكت ٓب يقل واحدة وٓب يقل ثنتُت إال أغلب األحاديث الواردة 
ُب حديث عند ابن ماجو من حديث جابر وفيو ضعف: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم خطب ُب العيد 
خطبتُت. فنقوؿ: نعمل باٟتديث الضعيف ويعضده ىذا اٟتديث وىو حديث جابر أف النيب صلى اهلل عليو 

، ولذلك وسلم خطب  ا٠تطبة إف قلنا: إف ا٠تطبة واحدة فتكوف خطبتو الثانية للنساء خطبة ثانية للعمـو
بعض مشاٮتنا استدؿ ْتديث جابر على أف للعيد خطبتُت؛ ا٠تطبة الثانية اليت كانت للنساء تكوف ا٠تطبة 

 الثانية ُب العيد إف قبلنا أف اٟتديث الذي عند ابن ماجو ال يصح أف للعيد خطبتُت.
 *** المتن ***

 -تعني: النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم-قالت: َأَمَرنا  -ُنَسيبَة األنصارية-عن أـ عطّية  - ٔ٘ٔ
 أف ُنْخِرج في الِعيدين العواتَق وذواِت الُخُدوِر، وأمَر الُحيَّض أف يعتزلن ُمصّلى المسلمين.

الِبْكَر من ِخْدرِىا، وحتى ُنْخِرج وفي لفٍظ: ُكنَّا نُؤمُر: أف نخُرَج يوـَ العيِد، حتى ُنْخِرَج 
، وطُهرَتو.  الُحيََّض، فُيَكبّْرف بتكبيرىم، ويدُعوف بدعائهم، يرُجوف بركَة ذلَك اليوـِ

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

 أي البلٌب يلزمن ا٠تدور وال ٮترجن منها. :(وذواِت الُخُدورِ ) قولو:



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٓٙٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

أف ُنْخِرج في الِعيدين العواتَق وذواِت  -اهلل عليو وسلمتعني: النبيَّ صلى -قالت: َأَمَرنا ) قولو:
استدؿ أىل العلم هبذا اٟتديث على أف صبلة العيد  :(الُخُدوِر، وأمَر الُحيَّض أف يعتزلن ُمصّلى المسلمين

واجبة على األعياف؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم أمر اٞتميع با٠تروج، وىذا ىو اختيار الشيخ تقي الدين 
صبلة العيد واجبة على األعياف، واألقرب: أف صبلة العيد ليست واجبة وإ٪تا وجوهبا وجوب كفائي؛ ١تا  أف

ثبت من حديث ابن عباس وغَته أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا سألو األعرايب ىل علي غَتىا أي ا٠تمس 
على أف ما زاد على الصلوات ، وىذا نص من النيب صلى اهلل عليو وسلم )ال، إال أف تطوع(صلوات؟ قاؿ: 

 ا٠تمس ليس بواجب، ولكن حديث أـ عطية ىنا أمر على سبيل الكفاية.
                               ّ                                                      ا١تسألة الثانية: ُب قو٢تا: وأمر اٟتي ض أف يعتزلن مصلى ا١تسلمُت. قو٢تا: مصلى ا١تسلمُت. سبق معنا 

، وا١تكاف احملاط، فقوؿ أف كلمة مصلى ومسجد ومقربة و٨توىا ٦تا كاف على ىذا الوزف ٭تتمل أمرين: ا١توضع
                ّ                                                          ُ            أـ عطية: وأمر اٟتي ض أف يتعزلن مصلى ا١تسلمُت. أي موضع الصبلة؛ ألف ا١ترأة اٟتائض ال ت صلي فبل تقف 
                                                                        ّ         ُ          ُب الصف، فاعتزا٢تا للمصلى اعتزاؿ للصف لكنها تسمع القرآف والذكر والدعاء فتؤم ن عليو وت كرب بتكبَت 

 ا١تسلمُت.
اٟتديث على أنو ٬توز للمرأة اٟتائض أف ٘تكث ُب ا١تسجد إذا خففت                   ُ        ا١تسألة الثالثة: است دؿ هبذا 

حيضها بأف توضأت وىذا ىو مشهور مذىب أٛتد واختيار الشيخ تقي الدين أنو ٬توز للمرأة اٟتائض أف 
ُ                                   ٘تكث ُب ا١تسجد إف و جدت اٟتاجة كحضور دعاء للمسلمُت و٨توه.                 

ىذا يدؿ على  :(العيِد، حتى ُنْخِرَج الِبْكَر من ِخْدرِىاوفي لفٍظ: ُكنَّا نُؤمُر: أف نخُرَج يوـَ ) قولو:
كانوا ٭ترصوف على أف ا١ترأة ال ٗترج من بيتها، وا١ترأة كلما    -رضواف اهلل عليهم–            ً           أف العرب قدٯت ا والصحابة 

                       ً                   ً                      ً                        كاف خروجها من بيتها كثَت ا كلما كاف ذلك مذموم ا ُب طباعها وكاف ذلك ذم ا ٢تا، ولذلك جاء من كبلـ 
                                  ُ                                                 ً        رب أنو ٭تذروف من ا٠تراجة الوالجة اليت ت كثر ا٠تروج وتكثر الولوج إٔب بيوت الناس، فالعرب قدٯت ا كانوا الع

 يثنوف على ا١ترأة اليت تلـز بيتها وال ٗترج عنو.
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: فيكربف -رضي اهلل عنها–قوؿ أـ عطية  :(وحتى ُنْخِرج الُحيََّض، فُيَكبّْرف بتكبيرىم) قولو:
التكبَت اٞتماعي أف يكربوا معهم وإ٪تا قالت: بتكبَتىم. والباء ىذه تدؿ على أهنم  بتكبَتىم. ليس ىذا من

يكونوا بعدىم فإذا كربوا كربت بتكبَتىم، تذكرت فكربوا، وىذا يدؿ على أف ا١ترء إذا كاف مع قـو فإنو يكوف 
ما كاف ُب عبادتو ُب أنشط لو ُب العبادة ٓتبلؼ ما لو كاف ا١ترء وحده فإنو يكوف أضعف ُب العبادة، ولكن 

                                  ً                                    ً                 سره وحده ُب خلوة بيتو فإهنا أعظم أجر ا ال شك ولذلك كاف من أعظم الصلوات أجر ا صبلة قياـ الليل 
 حينما يكوف ا١ترء وحده وال يكوف فيها ٚتاعة وال إعانة لو بكثرة الناس معو.

اع، كما قاؿ اهلل عز                             ّ               أي يأمنوف على الدعاء؛ ألف ا١تؤم ن على الدعاء د :(ويدُعوف بدعائهم) قولو:
يب ت  د ع و ت ك م ا}وجل عن موسى وىاروف  َ  ق د  أ ج   ُ  َُ  ْ  َ   ْ  َ  ِ  ُ  ْ [، وكاف موسى عليو السبلـ يدعو وأخوه ٜٛيونس: { ]َ 

: ويدعوف بدعائهم. أي يأمنوف على الدعاء وىذا -رضي اهلل عنها–        ّ                         ىاروف يأم ن على دعائو فلذلك فقو٢تا 
 ضل وأف للمأمن من األجر مثل ما يكوف للداعي.                                     ً       يدؿ على أف التأمُت على دعاء ا١تسلم عمون ا فيو ف

، وطُهرَتو) قولو: بركة ذلك اليـو أي األجر الذي يتحقق؛ ألف الربكة  :(يرُجوف بركَة ذلَك اليوـِ
 نوعاف: 

النوع األوؿ: بركة أخروية، وىي أف يتحصل ا١ترء على أجر وثواب منو سبحانو وتعأب، فهذه ىي 
 الربكة األخروية.
الثا٘ب: وبركة دنيوية، وىي أف يتحصل على العمل الذي يعملو أكثر ٦تا يتحصل عليو غَته، النوع 

                              ً                                                                   فالربكة ُب ا١تاؿ أف ينفق منو قليبل  فيكفيو، والربكة ُب الولد ٪تاؤىم وزيادهتم وبرىم وإحساهنم إليو، والربكة ُب 
 ه ُب األمد الطويل.                       ً                                        العمر أف يكوف وقتو مبارك ا فيو فينجز فيو من العمل ما ال ينجزه غَت 

إذف الربكة ُب أمور الدنيا معناه: أف يكوف ُب ىذا الشيء ما يزيد عن غَته مثل: الطعاـ الذي كاف 
ً      ً                            قبل أف تكيلو كانوا يأكلوف منو أمد ا كثَت ا وىو ىو ٓب يزد وٓب ينقص ولكن  -رضي اهلل عنها–ُب بيت عائشة                                  

 .-رضي اهلل عنها–كالتو فنفذ   أصبح فيو الربكة، فكانوا يأخذوف ويأكلوف منو حىت
 *** المتن ***
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 .باب صالة الكسوؼ
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
الكسوؼ األصل فيو أنو خاص بالشمس، وا٠تسوؼ يكوف للقمر،  :(باب صالة الكسوؼ) قولو:

    ُ                    ً                                                     وقد ي طلق الكسوؼ عليهما مع ا، ولذلك جاء ا١تصنف بالكسوؼ فيعٍت بو كسوؼ الشمس وخسوؼ 
القمر؛ ألف لفظة الكسوؼ تدؿ على ا١تعنيُت، ىذا من جهة، ومن جهة أخرى؛ ألف النيب صلى اهلل عليو 

                                       ُ          صلى للكسوؼ فقط ولذلك سيأٌب معنا ا٠تبلؼ ىل ي صلى ٠تسوؼ  وسلم يثبت أنو صلى للخسوؼ وإ٪تا
 القمر أـ ال؟.

 *** المتن ***
؛ أف الشمَس خسفْت على عهِد رُسوِؿ اهلل صلى اهلل -رضي اهلل عنها-عن عائشَة  - ٕ٘ٔ

اٍت في عليو وسلم. فبعَث ُمناديًا يُنادي: الصَّالَة جاِمعًة. فاجتمُعوا، وتقدَّـ فكّبر، وصلى أربَع رَكع
 ركعتين وأربَع سجداٍت.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

يقولوف: ٓب يثبت أف  :(أف الشمَس خسفْت على عهِد رُسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم) قولو:
النيب صلى اهلل عليو وسلم خسفت الشمس ُب عهده ُب ا١تدينة إال مرة واحدة، وٓب يثبت أنو صلى اهلل عليو 

إال ُب ا١تدينة ٓب يصلها ُب مكة قط. وعلى ذلك فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب وسلم صلى ا٠تسوؼ 
يصل الكسوؼ إال مرة واحدة ُب ا١تدينة عندما خسفت الشمس، واتفق أىل السَت واألخبار على أف 

 الشمس ٓب تكسف إال مرة واحدة ُب عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم.
 خسوؼ الشمس مىت يكوف؟. س:
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من أىل الفلك ويوافقهم كثَت من أىل العلم يقولوف: إف خسوؼ الشمس ال يكوف إال  كثَت  جػ:
، وعلى ذلك خطأوا من قاؿ من األئمة على جبللة قدره: إنو (ٜٕ، ٕٛ، ٕٚ)ُب آخر الشهر. يعٍت يـو 

ٯتكن أف ٬تتمع كسوؼ الشمس مع صبلة العيد. يقولوف: ال ٬تتمعاف. ١تاذا؟ ألف كسوؼ الشمس ال يكوف 
                                                               ً                       إال ُب آخر الشهر مثل أف خسوؼ القمر ال يكوف إال حينما يكوف القمر بدر ا، وسط الشهر وىو األياـ 
           ُ                                                                            البيض، وما ن قل عن أيب شامة أف الشمس قد خسفت ُب ليلة السادس عشر يدلنا على أف دخوؿ الشهر ُب 

  ً           وم ا أو أكثر.ذلك الوقت أو ُب ذلك الشهر رؤية ا٢تبلؿ كانت غَت منضبطة ولكن تزيد أو تنقص ي
                                 َ      ً   يقولوف: تصح أف تنصبها وتقوؿ: الصبلة  جامعة .  :(فبعَث ُمناديًا يُنادي: الصَّالَة جاِمعةً ) قولو:

                                ُ      ٌ                                           ً         ويصح أف ترفع الكلمتُت فتقوؿ: الصبلة  جامعة . أي مبتدأ وخرب، وُب ىذه اٞتملة أنو بعث منادي ا ينادي. 
              ُ                       الكسوؼ وحدىا ي نادى ٢تا بذلك فينادى ٢تا  استدؿ فقهاء اٟتنابلة وىي من مفرداهتم: على أف صبلة

بالصبلة جامعة، يقولوف: و٬توز أف ينادي بالكلمة األؤب فيقوؿ: الصبلة، أو يقوؿ: صبلة الكسوؼ. 
، أو تقوؿ: الصبلة فقط، أو -بالنصب أو بالرفع-يقولوف: ٬توز النداء فيها إما أف تقوؿ: الصبلة جامعة 

ىل العلم يقوؿ: إف ىذا خاص بالنيب صلى اهلل عليو وسلم. ولكن تقوؿ: صبلة الكسوؼ. وغَتىم من أ
 اٟتديث صريح فيو.

فتقدـ هبم صلى اهلل عليو وسلم فصلى هبم أربع ركعات، ىنا ٓب  :(فاجتمُعوا، وتقدَّـ فكّبر) قولو:
  ُ                                                                           ي نقل أنو كرب أكثر من تكبَتة وإ٪تا التكبَتات الزوائد خاصة بصبلة العيدين واالستسقاء.

ا١تراد بالركعات ىنا الركوعات، فعربت بالركعة عن الركوع بدليل أتت  :(وصلى أربَع رَكعاتٍ ) قولو:
ُب الركعتُت قالت: فصلى أربع ركعات ُب ركعتُت. أي صلى أربع ركوعات ُب ركعتُت، ففي كل ركعة ركوعاف 

 ٍب سجود واحد.
 تنبيو:

لنيب صلى اهلل عليو وسلم ما  قلت ُب بدء أوؿ ىذا اٟتديث: إف أىل السَت متفقوف على أف ا
                                                    ُ                                 كسفت الشمس إال مرة ُب حياتو ُب ا١تدينة وأف صبلة الكسوؼ ٓب ت شرع إال ُب ا١تدينة، نقوؿ: قد ثبت ُب 
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ً                                            أيض ا أف النيب صلى اهلل عليو وسلم صلى ست ركوعات ُب  -رضي اهلل عنها–مسلم من حديث عائشة    
ً                    سلم أيض ا من حديث ابن عباس ركعتُت. يعٍت ُب كل ركعة ثبلث ركوعات، وُب صحيح م رضي اهلل –      

أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاـ ُب الكسوؼ فقرأ ٍب ركع ٍب قاـ ٍب ركع ٍب قاـ ٍب ركع ٍب قاـ ٍب ركع  -عنهما
                                                                    ُ   ٍب قاـ أي رفع ٍب سجد. يعٍت أربع ركوعات واٟتديث ُب صحيح مسلم، وجاء ُب حديث أ يب  -ىذه أربع–

صلى اهلل عليو وسلم صلى ُب كل ركعة ٜتس ركوعات. ألىل العلم ُب اٞتمع بُت ُب سنن أيب داود: أف النيب 
 ىذه األحاديث قوالف:

                                           ُ                                       القوؿ األوؿ: أف كل ىذه األحاديث صحيحة ٬توز أف ي صلى بركوع واحد وبركوعُت وبثبلثة وبأربعة 
وىذا ىو مشهور ا١تذىب أنو وٓتمسة وال ٬توز الزيادة على ا٠تمسة، طا١تا أهنا واردة وثبلثة منها ُب الصحيح، 

من اختبلؼ التنوع فيجوز للشخص أف يصلي الكسوؼ وا٠تسوؼ بركوع وبركوعُت وبثبلثة وبأربع وٓتمسة؛ 
 لورودىا عن النيب صلى اهلل عليو وسلم، وظاىر األسانيد الصحة.

رجو القوؿ الثا٘ب: أنو ٓب يثبت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم إال صبلة ركوعُت. وىو الذي أخ
الثا٘ب. ألف حديث  -رضي اهلل عنها–البخاري، ولذلك البخاري ٓب ٮترج حديث ابن عباس وحديث عائشة 

عائشة الذي ُب الباب جاء من حديثها وجاء من حديث عبد اهلل بن عمرو، وجاء من حديث جابر، وجاء 
ري والبخاري أدؽ من حديث غَتىم، فأكثر األحاديث اليت جاءت ىذا اٟتديث، وىو الذي ثبت ُب البخا

ُب العلل من مسلم وال شك وىو إماـ ُب ىذا الباب، والًتمذي اعتماده على العلل على البخاري وخاصة ُب 
العلل الكبَت، وىو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية وانتصر لو ابن القيم، وقاؿ أصحاب ىذا القوؿ: ٓب 

أف ٨تملو على اختبلؼ التنوع؛ ألف النيب صلى اهلل  يصح عن النيب صلى اهلل عليو وسلم إال ىذا وال ٯتكن
عليو وسلم ما صلى إال مرة واحدة. فنقوؿ: إف الثبلث واألربع وإف كانت ُب صحيح مسلم وا٠تمس اليت 
                                                ُ                                     عند أيب داود كلها ضعيفة معلولة، فعلى ذلك نقوؿ: ال ي شرع أف يصلي امرؤ صبلة الكسوؼ أكثر من 

 ركوعُت ُب كل ركعة.
حملققوف؛ كالشافعي وأٛتد وغَتىم ضعفوا الركوعات الثبلث واألربع وا٠تمس، وعلى ذلك واألئمة ا

             ُ                                                                       فنقوؿ: إنو ال ي شرع إال صبلة ركوعُت ُب كل ركعة وما زاد عنها فالصحيح أنو غَت مشروع. وىذه من 
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ً                                                        األحاديث القليلة اليت ت عد عد ا وىي مستنكرة على مسلم ُب الصحيح وجل من ال يسهو سبحانو وت عأب،                     ُ     
فصحيح مسلم فيو بعض الكلمات أو األحاديث اليت استنكرت عليو وتتبعت ومنها ىذاف اٟتديثاف اللذاف 

 وردا فيو.
                  ُ                                                            ١تا قلنا: إف الصبلة ت صلى بركوعُت ىل الركوعاف كبل٫تا واجب أـ ال؟ أـ أحد٫تا واجب واآلخر  س:

 ليس بواجب؟.
الذين قالوا: إهنا تصلى بركوع واحد قالوا: إف أحد الركوعُت ىو الواجب وما زاد فهو سنة؛ وألف  جػ:

األصل ُب الصبلة بركوع واحد فزيد ُب ىذه ا٢تيئة ألجلها. واٟتقيقة الذين قالوا ذلك أشكل عليهم أمر آخر 
هى ُب أحد الركوعُت فنسيو أو أي الركوعُت ىو الواجب األوؿ أـ الثا٘ب؟ وينبٍت على ذلك لو أف اإلماـ س

مسبوؽ دخل مع اإلماـ، أدرؾ أحد الركوعُت فهل نقوؿ: إنو أدرؾ الواجب أـ أدرؾ ا١تسنوف؟ وىذه ا١تسألة 
                ً                                                                   فيها خبلؼ طويل جد ا واألحوط من باب االحتياط أف نقوؿ: إف الركوعُت كبل٫تا واجب فمن فاتو أحد 

بت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم صلى بركوع واحد، والذين الركوعُت فإنو يقضيو. ىذا األحوط؛ ألنو ٓب يث
قالوا: إف الواجب ركوع واحد. استدلوا بأقوى دليل عندىم أنو صبلىا بركوع واحد وٓب يثبت، فنقوؿ: إهنا 

 ىكذا جاءت.
 *** المتن ***

قاؿ: قاؿ  -رضي اهلل عنو-األنصارّي البدرّي  -ُعقبة بن عمرو-عن أبي مسعود  - ٖ٘ٔ
)إف الشمَس والقمَر آيتاف ِمن آياِت اهلل، ُيَخوُّْؼ اهلل بهما عباَده، اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  رسوؿُ 

 .وإنَّهما ال ينكِسَفاِف لموِت أحٍد من الناِس، فإذا رأيُتم منها شيًئا فصلُّوا وادُعوا، حتى ينكِشَف ما ِبُكم(
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
ال شك أف الشمس والقمر والنجـو والسماء  :(َر آيتاف ِمن آياِت اهللإف الشمَس والقم) قولو:

واألرض واإلنساف ُب نفسو واٟتيواف وكل ما أمامو ىي آيات من آيات اهلل عز وجل، ولكن اآليات ٗتتلف 
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بتأثَتىا ُب النفس واالستدالؿ هبا على صفات اٞتبار جل وعبل، ال نقوؿ: وجود اٞتبار وإ٪تا نقوؿ: على 
                                 ُ                  اٞتبار سبحانو وتعأب كل ىذه اآليات ي ستدؿ هبا من جهتُت:  صفات

األؤب: أف ىذه اآليات كلما كانت أعظم كلما أوقع ُب النفس فالشمس والقمر من أعظم اآليات 
ً               حجم ا وأكثرىا أثر ا كالنور الذي فيها وىكذا، إذف األمر األوؿ أف تكوف أعظم ولذلك دائم ا التذكَت يكوف                                                                ً              ً   

 ة الكبَتة.باآليات العظيم
الثانية: أف تكوف أندر، الشمس والقمر من أعظم اآليات اليت خلقها اهلل عز وجل ولكن وقعها ُب 
ً       ً                                           النفس ضعيف؛ ألنك كل يـو تراىا صبح ا وعشي ا فإذا انكسفت الشمس أو ا٩تسف القمر عرفت ىذه                                 

ٗترج الشمس من مغرهبا اآلية، فالكسوؼ وا٠تسوؼ يذكرانك باآلية عندما يتغَت لك الوضع، ولذلك عندما 
ال يبقى على وجو األرض إال من سيؤمن بعد ذلك لكن ال ينفعهم إٯتاهنم، تصبح اآلية واضحة وجلية وبينة 

 وىكذا.
معٌت ٮتوؼ اهلل هبما عباده ليس أف الكسوؼ ُب ذاتو عذاب وإ٪تا  :(ُيَخوُّْؼ اهلل بهما عباَده) قولو:

النيب صلى اهلل عليو وسلم عندما رأى الريح خاؼ تذكر هبذه الريح ىذه اآلية ٮتوؼ اهلل هبا الناس، كما أف 
ُ                                                                            الريح اليت ع ذب هبا بعض األمم السابقة كذلك الشخص إذا رأى ىذا الكسوؼ أو ا٠تسوؼ يتذكر أمرين:            
يتذكر عظم ىذه اآلية فيخاؼ الشخص، ومن جهة ثانية: تذكر يـو القيامة فإف الشمس والقمر ينكسفاف 

ذلك ٮتاؼ ويتذكر ىذا ا١تشهد، ال أف ىذا الفعل ُب ذاتو عذاب، فبل نقوؿ: إف الكسوؼ يـو القيامة فل
عذاب للناس وال نقوؿ: إف الكسوؼ عذاب عليهم؛ ألهنم فعلوا كذا وكذا من الذنوب وإ٪تا ىي آيات من 

١تواسم آيات اهلل عز وجل ٮتوؼ ويذكر. ومن رٛتة اهلل عز وجل بعباده أنو يأتيهم بآيات تتجدد، كذلك ا
يأتيهم ٔتواسم تتجدد ليس السنة كلها موسم واحد فاضل وإ٪تا تأٌب مواسم لكي ٬تتهد الشخص، فلو كانت 
السنة كلها ُب أجر ليلة القدر صدقٍت ما اجتهد الناس ُب ليلة القدر كما ٬تتهدوف عندما تكوف ُب مواسم، 

 وكذلك اآليات.
وىذا ١تا ظن بعض الناس أف الكسوؼ إ٪تا  :(الناسِ وإنَّهما ال ينكِسَفاِف لموِت أحٍد من ) قولو:

ىو ١توت العظماء وىذا ظن عند بعض العرب، روي ُب بعض اآلثار واألحاديث أف ىذا الكسوؼ كاف 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٚٙٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

عندما مات إبراىيم ابن النيب صلى اهلل عليو وسلم، وأنكر ذلك بعض أىل العلم، فقالوا: إف وفاة إبراىيم  
كن أف تنكسف الشمس ُب النصف األوؿ من الشهر وإ٪تا تنكسف ُب آخره، كانت ُب اليـو العاشر. وال ٯت

               ُ                                                                       ً   ولذلك ال بد أف ي نظر ُب ىذا، وىذا من إعبلؿ اٟتديث ٔتعناه وقد تكلم ابن القيم ُب ا١تنار ا١تنيف كبلم ا 
     ً                                   طويبل  ُب مسألة إعبلؿ اٟتديث ٔتا يتعلق ٔتعناه.

 فقو الحديث:
                                    ً           دؿ بو على مشروعية صبلة خسوؼ القمر خبلف ا ١تالك وأيب                              ُ ا١تسألة األؤب: أف ىذا اٟتديث است  

ً           ُ                   ً                     ُ           ُ         حنيفة، فإف مالك ا يقوؿ: ال ي صلى خسوؼ القمر مطلق ا. وأبو حنيفة يقوؿ: ي صلى ا٠تسوؼ ف رادى وال                
، ٍب )إف الشمس والقمر آيتاف(ُ                                                             ي صلى ٚتاعات. ووجو استداللنا بذلك أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

، والواو للجماعة تفيد أف الصبلة واحدة ال فرؽ )فصلوا(       ً         ً  أي كسوف ا أو خسوف ا  منها شيئًا( )فإذا رأيتمقاؿ: 
بُت صبلة الكسوؼ وصبلة ا٠تسوؼ والتفريق بُت القمر والشمس تفريق بُت متماثبلت ٚتعها النيب صلى اهلل 

            ً       أنو صلى خسوف ا ٚتاعة عليو وسلم ُب اٟتكم، فنقوؿ: اٟتكم واحد. نعم النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب يثبت 
 أهنم صلوىا. -رضواف اهلل عليهم–لكن ثبتت عن بعض الصحابة 

أف كل  -وىو اختيار الشيخ تقي الدين–ا١تسألة الثانية: ىذا اٟتديث استدؿ بو ٚتع من أىل العلم 
وؼ                     ُ                                                          آية ٮتوؼ اهلل هبا عبادة ي صلى ٢تا مثل صبلة الكسوؼ وا٠تسوؼ بركوعُت و٨توىا، من اآليات اليت ٮت

اهلل هبا عباده الزالزؿ، والفيضانات، والريح الشديدة ا١تستنكرة الغريبة، والظلمة الشديدة اليت تكوف، الرباكُت، 
-رضي اهلل عنهما–                             ُ                                             مذىب فقهاء اٟتنابلة يقولوف: ال ي صلى لكل آية إال للزالزؿ؛ ألهنا ثبتت عن ابن عباس 

    ُ                          أنو ي صلى لكل آية؛ ألف ابن عباس  -رٛتو اهلل–بن باز . ولكن الشيخ تقي الدين ابن تيمية وٯتيل لو الشيخ ا
ُ                                                                       ف ه م وصلى لزلزاؿ و جد سببو، و٨تن قلنا: إف ا٠تسوؼ ٓب يوجد سببو فلذلك ٓب يصلو النيب صلى اهلل عليو                 ِ  َ
ُ                               ُ                      وسلم، فكذلك كل آية إذا و جد سببها ص لي ٢تا وإف ٓب يوجد سببها فإنو ال ي صلى ٢تا، ٓب يوجد السبب            ُ                        

)إهنا آية ٮتوؼ اهلل هبا عباده فإذا رأيتم الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم نص على العلة قاؿ: فيوجد اٟتكم. و 
 .ذلك فصلوا(



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٛٙٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ا١تسألة الثالثة: أننا نعرؼ ما ىو أمد الصبلة، نقوؿ: إف صبلة الكسوؼ وا٠تسوؼ تبتدأ من حُت 
هلل عليو وسلم قاؿ:                                          ُ                         ابتداء الكسوؼ أو ا٠تسوؼ، من حُت تكسف الشمس ت شرع الصبلة؛ ألف النيب صلى ا

، من حُت تبدأ وعلى ذلك لو قاؿ أىل اٟتساب: إف القمر الشمس ستكسف أو القمر )إذا رأيتم ذلك(
                                           ً                             سينخسف. ٍب ١تا جاء الوقت الذي قالوه ٓب نر شيئ ا أخطأوا ُب حساهبم ىل نصلي؟ ال. 

                     ً  ُب السماء غيم ٓب نر شيئ ا وإذا قالوا: إنو سيكوف ُب الساعة الفبلنية فلما جاءت الساعة الفبلنية إذا 
 ىل نصلي؟ ال. 

وإذا جاء غيم واآلف جاء وسائل اتصاالت ا٢تاتف وأنت ُب جنوب الرياض يوجد غيم فاتصلت 
بصاحبك مشاؿ الرياض قاؿ: نعم اآلف كسفت. ىل نصلي؟ نعم، نصلي فقد أخربؾ الثقة فاإلخبار بالثقة  

        ُ                                يؤذف حىت ي قاؿ لو: أصبحت أصبحت. ىذه مسائل كا١تشاىدة، مثل ابن أـ مكتـو ُب األذاف وكاف ال 
 ليست فرضية أرأيت أرأيت وإ٪تا ىي واقعة يسأؿ عنها الناس ُب كل سنة.

عندما يقوؿ أىل اٟتساب: إف الشمس ستكسف ُب الساعة الفبلنية أو القمر سينخسف ُب 
بعد صبلة الفجر. عندما                             ً                                          الساعة الفبلنية. وال يظهر أصبل  القمر بالكلية، مثل ما يقولوف: سيخسف القمر

                        ُ                                                              يكوف قد أسفرت الدنيا فبل ي رى وىذه صارت قبل سنتُت أو ثبلث ىل نصلي أـ ال؟ ال نصلي، العربة إذف 
 بالرؤيا أو بأف ٮتربؾ الشخص عن الرؤيا.

 منتهى وقت الصالة:
       ُ                                                                      ىو أنو ي صلى حىت ينكشف، أي حىت يزوؿ بالكلية ىذا الكسوؼ أو ا٠تسوؼ، ولذلك يقوؿ أىل 

)صلوا حىت ينكشف ما     ُ                                                           لم: ي ستحب مد الصبلة إٔب ذلك الوقت؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: الع
 .بكم(

 *** المتن ***
قالت: َخَسَفِت الشمُس في عهِد رُسوِؿ اهلل صلى اهلل  -رضي اهلل عنها-عن عائشَة  - ٗ٘ٔ

ـَ، ثم ركَع، فأطاَؿ الرُّكوع، ثم  عليو وسلم، فصلَّى رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بالناِس، فأطاَؿ القيا



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٙٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ـَ فأطاَؿ الِقياـ  ثم  -وىو ُدوف الرُّكوِع األّوؿِ - ثم ركَع، فأطاَؿ الرُّكوعَ  -وىو ُدوف القياـِ األّوؿ-قا
سجَد، فأطاَؿ السُّجوَد. ثم فعَل في الركعِة األخرى ِمثل ما فعَل في اأُلولى، ثم انصرؼ وقد تجلَِّت 

)إّف الشمَس والقمَر آيتاِف من آياِت اهلل. ال الشمُس، فخطَب الناَس. فحِمَد اهلل وأثنى عليو، ثم قاؿ: 
)يَا . ثم قاؿ: ياتو، فإذا رأيُتم ذلك فادُعوا اهلل، وكبّْروا، وصلُّوا، وتصدَُّقوا(َيخِسفاِف لموِت أحٍد وال ِلح

أمة محمد! واهلل ما ِمن أحٍد أغيُر من اهلل، ِمن أف يزني عبُده، أو تزني َأَمُتُو. يا أمة محمٍد! واهلل لو 
 . تعَلُموف ما أعلُم لَضِحكُتم قلياًل. ولبكيُتم كثيًرا(

 فاستكمَل أربَع ركعاٍت وأربَع َسَجَداٍت.وفي لفٍظ: 
 :*** الشرح ***

 ُب صفة صبلة النيب صلى اهلل عليو وسلم صبلة الكسوؼ. -رضي اهلل عنها–ىذا حديث عائشة 
 مفردات الحديث:

ـَ ) قولو: ىذا القياـ األوؿ، وقد  :(فصلَّى رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بالناِس، فأطاَؿ القيا
جاء تقدير ىذا القياـ الذي أطالو النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قرأ فيو بالفاٖتة وبعد الفاٖتة قرأ فيو بسورة 

 البقرة.
نذكر اآلف ترتيب القياـ وطولو ٍب نذكر الركوع والسجود؛ ألف الركوع والسجود فيو خبلؼ ُب مقدار 

 مده:
هلل عليو وسلم أنو قرأ ُب األؤب البقرة، وُب الثانية آؿ عمراف، و٫تا ُب القياـ جاء عن النيب صلى ا

قراءة الركعة األؤب، وُب الثالثة والرابعة و٫تا قياما الركعة الثانية يقرأ بالنساء وا١تائدة، ويقولوف: إف األؤب تكوف 
واضحة وجلية كما ىي عهد النيب  أطوؿ من الثانية والثانية أطوؿ من الثالثة والثالثة أطوع من الرابعة. وىذه

 صلى اهلل عليو وسلم ُب القراءة.
النيب صلى اهلل عليو وسلم عندما أطاؿ الركوع كاف كل طوؿ ركوع  :(ثم ركَع، فأطاَؿ الرُّكوع) قولو:

ع األوؿ بالنسبة للقراءة اليت معو، ذكرت طوؿ القراءة، فقهاء اٟتنابلة ١تا أرادوا أف يقدروا الركوع قالوا: إف الركو 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٓٚٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ٔتقدار مائة آية، والثا٘ب ٔتقدار سبعُت آية، والثالث ٔتقدار ٜتسُت آية، والرابع ٔتقدار ٜتس وثبلثُت آية. كذا 
قالوا، من أين أتوا بذلك؟ اهلل أعلم، جاء شيخ اإلسبلـ ابن تيمية وقاؿ: ىذا غَت صحيح. وذكرىا أظن ُب 

ف ىذا غَت صحيح فإف الطوؿ ال بد أف يكوف ٔتقدار اقتضاء الصراط ا١تستقيم أو ُب النورانية، قاؿ: فإ
               ً                                                                              النصف فأكثر يسَت ا. فالسنة أف يكوف طوؿ الركوع األوؿ ٔتقدار نصف القراءة ويزيد بقليل؛ ألف النحو إذا 
                  ً         ً                                                               قيل ُب لغة العرب ٨تو ا فركع ٨تو ا من قيامو أي أكثر من نصف، والبقرة فيها أكثر من مائتُت وٜتسُت آية 

آية، ىو أراد أف يقرر مسألة الطوؿ والقصر بُت  (ٕ٘ٔ)ئة فنصفها ال بد أف يزيد عن فكيف تقولوف ما
ً              ً                             الركوع والسجود، النيب صلى اهلل عليو وسلم معروؼ دائم ا أف قيامو ٨تو ا من ركوعو، وذكرت قبل أف ىذا                                                 

لو شواىد  الطوؿ والقصر نسيب، وىو اختيار الشيخ أف معٌت ٨تو ليس ٔتثل وإ٪تا ما زاد عن النصف وذكر
وىو معروؼ ُب لساف العرب، فقاؿ: ال بد أف يكوف بنحو أي أكثر من نصف القراءة. وىكذا، فتقدير 

، فقد ذكرىا ابن مفلح وذكرىا أئمة من فقهاء اٟتنابلة معنيُت باٟتديث لكن (ٓٚٔ)الفقهاء با١تائة والسبعُت 
ا٠تمس وثبلثُت إ٪تا ىو قد يكوف غَت ال أعرؼ ما ىو أصلها وىذا جهل مٍت ال شك، با١تائة والسبعُت و 

 مناسب مع ظاىر النص.
ـَ فأطاَؿ الِقياـ) قولو:  قلنا: إف ىذا القياـ بقراءة البقرة. :(ثم قا
                 َ                                                         الركوع ىذا قلنا: م د ه على ا١تذىب مائة آية، وعلى اختيار الشيخ تقي الدين أنو  :(ثم ركعَ ) قولو:

 يكوف ٔتقدار أكثر من نصف قراءة البقرة.
 وبينا ما معٌت إطالة الركوع. :(فأطاَؿ الرُّكوعَ ) و:قول

ـَ ) قولو:  أي للقراءة مرة أخرى. :(ثم قا
 قرأ بالفاٖتة وآؿ عمراف. :(فأطاَؿ الِقياـ) قولو:
ا١تذىب الركوع األوؿ مائة والركوع  :(وىو ُدوف الرُّكوِع األّوؿِ -ثم ركَع، فأطاَؿ الرُّكوَع ) قولو:

                                                                                  ً                الثا٘ب سبعُت، و٨تن نقوؿ: الرواية الثانية وىي اختيار الشيخ تقي الدين أف اٟتديث ركوعو ٨تو ا من قراءتو إذف 
 أكثر من نصف قراءة آؿ عمراف ْتسب تقديرؾ، كم جلست من دقيقة اجلس ىنا بنحوىا.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٔٚٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

الركوع رفع وعندما رفع النيب صلى اهلل عليو وسلم    ً      طبع ا بعد :(ثم سجَد، فأطاَؿ السُّجودَ ) قولو:
من الركوع الثا٘ب ٓب يثبت أنو أطالو، ىذا ىو الركن الوحيد الذي ٓب يطلو النيب صلى اهلل عليو وسلم، لكن 
جاء ُب رواية ُب مسلم من طريق أيب الزبَت ا١تكي عن جابر: أنو ١تا رفع من الركوع الثا٘ب أطاؿ القياـ. ولكن 

ديث ضعفو غَت واحد من أىل العلم وأنكروا ىذه الزيادة وىي زيادة أنو ١تا قاـ أطاؿ ُب القياـ بعد ىذا اٟت
                                                     ُ          ُ                                   الركوع الثا٘ب، والصحيح: أنو ُب الرفع من الركوع الثا٘ب ال ي طاؿ وإ٪تا ي دعى بالدعاء الوارد عن النيب صلى اهلل 

 عليو وسلم.
ثا٘ب، وذكرنا أف القاعدة: أف طوؿ السجود يكوف أي السجود األوؿ وال :(فأطاَؿ السُّجودَ ) قولو:

 كطوؿ الركوع، وتكلمنا قبل قليل عن طوؿ الركوع ُب صبلة الكسوؼ كم مقدارىا.
 لكنها أقل. :(ثم فعَل في الركعِة األخرى ِمثل ما فعَل في اأُلولى) قولو:
ليو وسلم أطاؿ، وىذا يدلنا على أف النيب صلى اهلل ع :(ثم انصرؼ وقد تجلَِّت الشمسُ ) قولو:

 ومنتهى وقت الصبلة إٔب ٕتلي الشمس.
: إف النيب -رضي اهلل عنها–ىنا قوؿ عائشة  :(فخطَب الناَس. فحِمَد اهلل وأثنى عليو) قولو:

                                                     ُ                              صلى اهلل عليو وسلم خطب الناس. ىل تدؿ ىذه اٞتملة على أنو ي شرع ُب صبلة الكسوؼ ا٠تطبة أـ ال؟ 
شرع ُب صبلة الكسوؼ خطبة، وىذا دليل صريح و٦تا يؤكد أف ا٠تطبة ىذه                              ُ نقوؿ: نعم، ىذا دليل على أنو ي  

ليست موعظة أف أركاف ا٠تطبة موجودة: ٛتد اهلل وأثٌت عليو، ووعظ ٍب دعا، فكل األمور الثبلثة موجودة اليت 
ا ُب              ً وإف ٓب أكن وا٫ت  –ُب اٟتطبة فدؿ على أهنا خطبة مستكملة أركاهنا، غَت أف فقهاء اٟتنابلة واٞتمهور 

يقولوف: إف الكسوؼ ال خطبة لو. فما تقولوف ُب ىذه اٟتديث؟ قالوا: ألف ىذا  -ا١تذىب األربعة كلها
)إذا رأيتم اٟتديث من خصائص النيب صلى اهلل عليو وسلم، والدليل: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

؟! إذف ليست مشروعة مع أهنا كلها ، ما ذكر ا٠تطبة، فأين ا٠تطبةذلك فادع اهلل وكربوا وصلوا وتصدقوا(
ىذه اٞتملة اليت ستأٌب معنا بعد قليل: ىذه تدؿ على أف ا٠تطبة ليست مشروعة لبلستسقاء –سنن، فقالوا 

                                                          ُ                          وأف ىذا من خصائص النيب صلى اهلل عليو وسلم. وىذا ُب اٟتقيقة فيو ب عد فالصحيح: ظاىر النص أف 
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ً   يقوؿ: الكسوؼ ال خطبة لو لكن ٢تا موعظة. تعظ جالس ا  كاف  -رٛتو اهلل–للكسوؼ خطبة، ومن مشاٮتنا                                              
       ً                                                                                     أو راقي ا على ا١تنرب كلها واحد، و٨تن قلنا: إف القياـ سنة وليس واجب، فلو بعد الكسوؼ أخذ ا١تيكرفوف 

 ووعظ وأتى با١توعظة وُب خطبة واحدة ليست خطبتُت فإنو يكوف قد ٖتقق األصل باتفاؽ.
أي ادعوا اهلل عز وجل لكم با١تغفرة فإنكم ضعفاء، وسبق  :(اهلل فإذا رأيُتم ذلك فادُعوا) قولو:

 معنا أف دعاء اهلل عز وجل نوعاف:
النوع األوؿ: دعاء تنزيو، وىو األفضل وىو الثناء عليو جل وعبل، ولذلك قاؿ النيب صلى اهلل عليو 

 ديث أيب سعيد.، وسبق معنا ح)من شغلو ذكري عن مسائليت أعطيتو أفضل ما أعطي السائلُت(وسلم: 
                                               ً                               النوع الثا٘ب: دعاء ا١تسألة والطلب، ويسمى ىذا ذكر ا وىذا ذكر وىذا دعاء وىذا دعاء.

فدعاء اهلل عز وجل ٖتتمل أمرين: إما الثناء عليو وىو األصل وأفضلو الباقيات الصاٟتات: سبحاف 
 سأؿ اهلل عز وجل ا١تغفرة و٨تو ذلك.اهلل واٟتمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكرب، و٭تتمل الدعاء بأف اإلنساف ي

كلمة وكربوا ٢تا معنياف: كربوا ُب الصبلة؛ ألف الصبلة فيها تكبَت بل فيها زيادة   :(وكبّْروا) قولو:
تكبَت؛ ألف فيها ركوعُت ُب كل ركعة، وٖتتمل كربوا أي بسبيل اإلفراد أف يكوف الذكر فيو تكبَت، والقاعدة: 

ُ   أنو كلما رؤي شيء عظيم ك رب  ، والنيب                                                                          ً     ّ        عليو، أليس النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب حجو إذا رقى شاىق ا كرب 
، وكل شيء تراه عظيم ا وكبَت ا كرب اهلل عز وجل، ولذلك  ً       ً                      صلى اهلل عليو وسلم أمر من يرى النار العظيمة ي كرب                    ّ   ُ                                          

 أكرب من كل شيء كما                                       ّ                            إذا رأيت ىذه اآليات: اهلل أكرب، اهلل أكرب، كرب  اهلل عز وجل ومعٌت اهلل أكرب أي اهلل
)أتدري ما اهلل أكرب؟ اهلل أكرب من كل ُب حديث عدي بن حاًب ١تا قاؿ لو النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

، مهما رأيت ُب ىذه الدنيا شيء فاهلل أكرب وأجل وأعظم منو، وىذه الكلمة من أعظم الكلمات ىي شيء(
تفكر ُب معناىا، ومن تفكر ُب معناىا عندما يتكلم هبا من الباقيات الصاٟتات األربع اهلل أكرب، لكننا ال ن

                                                 ً   سيجد أثرىا أعظم؛ ألنو تواطأ الذكر ُب لسانو وقلبو مع ا.
 وىي صبلة الكسوؼ فقط. :(وصلُّوا) قولو:
ً                                                 الصدقة دائم ا النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف ٭تث عليها ويرغب فيها. :(وتصدَُّقوا) قولو:            
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 وىذه من صفات اهلل عز وجل. :(ما ِمن أحٍد أغيُر من اهلليَا أمة محمد! واهلل ) قولو:
ً        استدؿ بعض أىل العلم على أف الشخص دائم ا يذكر  :(ِمن أف يزني عبُده، أو تزني َأَمُتوُ ) قولو:                                     

َ                          الناس باهلل، وتذكَت الناس باهلل تذكَتىم بأٝتائو وصفاتو، ولذلك من أعظم ما ي ذ ك ر اهلل عز وجل بو أف يذكر   ُ                                                                  
، أي علمها )إف هلل تسعة وتسعُت اٝتًا من أحصاىا دخل اٞتنة(بأٝتائو وصفاتو، قاؿ صلى اهلل عليو وسلم: 

اىا ودعا اهلل عز وجل هبا فإنو يدخل اٞتنة، فتذكَت الناس بأٝتاء اهلل عز وجل وصفاتو ٦تا يقوي وعرؼ معن
 اإلٯتاف ويزيد العمل وال شك.

 أي ُب ركعتُت. :(وفي لفٍظ: فاستكمَل أربَع ركعاٍت وأربَع َسَجَداتٍ ) قولو:
 *** المتن ***

هلل صلى اهلل عليو وسلم، عن أبي ُموسى قاؿ: خسفِت الشمُس في زماف رسوِؿ ا - ٘٘ٔ
ـَ فزًِعا يخشى أف تكوف الساعُة. حتى أتى المسجَد. فقاـ فصلَّى بأطوِؿ قياـِ ورُكوع وُسجوٍد، ما  فقا

)إّف ىذه اآلياِت التي يُرسُلها اهلل ال تكوُف لموِت أحٍد وال ِلحياتو. رأيُتو يفعُلو في صالٍة قطُّ، ثم قاؿ: 
ؼ بها عباَده. فإذا رأيُتم منها شيًئا، فافَزُعوا إلى ذكِر اهلل، وُدعائو، ولكّن اهلل عز وجل يرسُلها ُيخوّْ 

 .واستغَفارِه(
 فقو الحديث:

 ىذا الحديث حديث أبي موسى قريب من الحديث السابق لكن فيو من المسائل مسألتاف:
المسألة األولى: في آخر الحديث في قولو ودعائو واستغفاره نعلم أف المقصود من الدعاء 
التأكيد على االستغفار، وآكده أف يسأؿ اهلل عز وجل العبد لنفسو المغفرة، واالستغفار من أعظم ما 
يسأؿ العبد اهلل عز وجل بو نفسو ومن أعظم سؤاؿ الطلب ودعاء الطلب االستغفار، والنبي صلى اهلل 

 عليو وسلم كاف يكثر من االستغفار كما ال يخفى على الجميع.
ف النبي صلى اهلل عليو وسلم قاـ فزًعا يخشى أف تكوف الساعة وىذا يؤيد ما المسألة الثانية: أ

ذكرت في أوؿ الباب أنها ليست في ذاتها عذاب وإنما ىي تذكير بالساعة، والمؤمن دائًما كل شيء 
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 يُذكره باهلل وقد مّثل لذلك ابن القيم مثااًل لطيًفا قاؿ: إف الُصناع لو دخلوا دارًا فإف النجار سينظر
للخشب والبزاز سينظر للقماش والحداد ينظر للحديد فكذلك المؤمن وغيره إذا جاءت مثل ىذه 
اآليات المؤمن يتذكر بها اهلل عز وجل عظمتو ويتذكر بها أفعالو وما يكوف يـو القيامة ويتذكر بها ضعفو 

ات وإال تكوف ىذه وقصوره عند اهلل عز وجل، ولذلك دائًما المؤمن يراجع قلبو ويذكر نفسو بهذه اآلي
اآليات عندؾ كالعادة التي تمر عليو مرة بعد مرة ثم يصبح مجرد يفعل بجوارحو شيًئا معتاًدا عليو 

 ولذلك يفرؽ المؤمنوف أو الناس بعضهم بعًضا.
 *** المتن ***

 .باب االستسقاء
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
السقيا وىو ا١تطر والغيث منو سبحانو  ا١تراد باالستسقاء أي طلب :(باب االستسقاء) قولو:

وتعأب، وُب حكم االستسقاء لو نقص ا١تاء من األهنر حينما تكوف البلد سقيها وماؤىا على األهنر، أو 
بسبب عيوف قد غارت فاٟتكم ُب اٞتميع واحد ال يلـز أف تكوف السقيا من السماء فقد تكوف السقيا من 

                               ُ                        أو ٕتري األهنار اليت قد نقصت فكلها ي شرع ٢تا االستسقاء ُب صوره  األرض بأف تنبع العيوف اليت قد غارت
 الثبلث اليت سنذكرىا بعد قليل.

                                   ُ                                             االستسقاء إذا نقص ا١تاء وأجدب الناس ي شرع لو أف يصلوا االستسقاء والدعاء لو ثبلث صور:
بإٚتاع أىل  الصورة األؤب اجملمع عليها: أف يكوف دعاء ُب صبلة، دبر صبلة، ُب قياـ ليل، وىذا

           ُ                      العلم أنو ي سأؿ اهلل عز وجل السقيا.
                   ُ                                                                 الصورة الثانية: أف ي ستسقى على ا١تنرب، وىذه لو أحكامها اليت ستأٌب ُب اٟتديث الثا٘ب وىو حديث 

 ، فيقـو ا٠تطيب فيستسقي على ا١تنرب يدعو اهلل عز وجل بالسقيا.-رضي اهلل عنو–أنس 
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بلة االستسقاء، وىذه مشروعة ُب قوؿ  ٚتاىَت أىل العلم؛ الصورة الثالثة: أف ٮترج الناس فيصلوا ص
فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم صلى صبلة االستسقاء كهيئة صبلة  -رضي اهلل عنو–ٟتديث عبد اهلل بن زيد 

، يكرب األوؿ سبع تكبَتات ٍب ُب الثانية ٜتس تكبَتات وىكذا.           ً        ً                                                  العيد وقت ا وأفعاال 
        ُ                     ُ                            : إنو ال ي ستسقى فيها. وىي: أف ي قنت قنوت نوازؿ ألجل السقيا، وىناؾ ىيئة رابعة: قاؿ العلماء

قنوت النوازؿ عندما ينزؿ عدو أو نازلة شديدة بالناس، قالوا: مهما نزلت النازلة إف كانت سقيا ولو كانت 
                         ُ                                                                 شديدة يعٍت الناس أجدبوا ال ي قنت ٢تا قنوت نوازؿ. ما السبب؟ ٢تا عبادة خاصة هبا، وبناء على ذلك كل 

     ُ                       ُ                                                        ُ     بادة ي شرع ٢تا صبلة خاصة هبا فبل ي قنت ٢تا قنوت نوازؿ، مثل: الزالزؿ، نص الفقهاء صراحة أنو ال ي قنت ع
وىي –، ما قيس على الزالزؿ -رضي اهلل عنهما–٢تا قنوت النوازؿ، ١تاذا؟ ألف ٢تا صبلة ٟتديث ابن عباس 

ً   نقوؿ أيض ا: -الرواية الثانية ُب ا١تذىب واختيار الشيخ تقي الدين   ُ                          ُ        ال ي قنت ٢تا. لكن من يرى أنو ال ي صلى ٢تا         
       ُ        يقوؿ: ي قنت ٢تا.

 *** المتن ***
قاؿ: خرَج النبيُّ صلى اهلل  -رضي اهلل عنو-عن عبد اهلل بن زيد بن عاِصم المازني  - ٙ٘ٔ

 عليو وسلم يستسقي، فتوّجو إلى الِقبلة يدُعو، وحوَّؿ رداَءه، ثم صلى ركعتين، جهَر فيهما بالقراءِة.
 ي لفٍظ: إلى المصلى.وف

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

أي خرج إٔب الناس ُب الصحراء وىذا يدؿ  :(خرَج النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم يستسقي) قولو:
على أف السنة أف تصلى صبلة االستسقاء ُب الصحراء كالعيدين وتكلمنا ُب درس سابق عن أف العيدين 

 تصلى ُب ا١تساجد والسبب ُب ذلك.
ىذه اٞتملة فيها فقو وفيها  :(فتوّجو إلى الِقبلة يدُعو، وحوَّؿ رداَءه، ثم صلى ركعتين) قولو:

استشكاؿ، أما الفقو: فإف أوؿ مسألة فيها قضية أف النيب صلى اهلل عليو وسلم توجو إٔب القبلة يدعو. وُب 
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ً             ً   ىذا دليل على أف السنة ١تن أراد أف يدعو أف يدعو متجه ا للقبلة ماد ا ي ديو إٔب السماء يسأؿ اهلل عز وجل                                                  
 الطلب.

ّ                                              ا١تسألة الثانية: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم حو ؿ رداءه، فالسنة أف ٭توؿ ا١ترء رداءه، وكيف يكوف                                            
من حديث عبد اهلل بن زيد وىو  -لكن ٓب يثبت ُب الصحيح-ٖتويل الرداء؟ جاء عند أىل السنن صفتو 

هلل عليو وسلم قلب رداءه فجعل األٯتن على األيسر. ومعٌت ذلك أنو أصح حديث ُب الباب: أف النيب صلى ا
جعل ظاىره باطنو، إذف قاعدة القلب ما ىي؟ جعل ظاىره باطنو، وقاؿ بعض أىل العلم وىو الشافعي: إف 
قلب الرداء معناه جعل أعبله أسفلو. يعٍت ٕتعل أسفل الرداء فوؽ ليس اليمُت على اليسار بل الذي ٖتت 

ؽ والذي فوؽ ٕتعلو ٖتت، ودليلو على ذلك: أنو جاء ُب رواية عند أيب داود: أف النيب صلى اهلل ٕتعلو فو 
عليو وسلم أراد أف يقلب رداءه ٬تعل أعبله أسفلو فشق عليو ذلك فجعل أٯتنو على أيسره. قاؿ: فهو أراد 

          ً              فنقوؿ: أوال  ىذا اٟتديث إف لكن ١تا شق عليو جعلو. فهنا نصَت إٔب ما صار إليو النيب صلى اهلل عليو وسلم 
صح؛ ألف ُب إسناده مقاؿ فالنيب صلى اهلل عليو وسلم تركو وٓب يفعلو، فبل يلـز أنو تركو للمشقة وإ٪تا ىذا من 
ظن الراوي، ورٔتا ىو ظن أنو يريد أف ٬تعل أعبله أسفلو وىو ٓب يرد النيب صلى اهلل عليو وسلم ذلك وإ٪تا ىو 

 يهات نوجو هبا ىذا اٟتديث.من ا٢تيئة، فهذه ثبلثة توج
قاؿ: وحوؿ رداءه ٍب صلى ركعتُت جهر فيهما  -رضي اهلل عنو–ا١تسألة الثالثة: أف عبد اهلل بن زيد 

بالقراءة. االستسقاء ٖتويل الرداء والدعاء ُب ىذا اٟتديث صريح على أنو كاف قبل الصبلة وا٠تطبة، وكبلـ 
صلي ٍب بعد الصبلة يطيل الدعاء ويقلب رداءه. ورووا ُب ذلك الفقهاء جعلوه بعد، والفقهاء يقولوف: إنو ي

مل على أنو  ُ            بعض الروايات لكن اليت ُب الصحيح صر٭تة جد ا على أف ىذا قبل الصبلة وقبل ا٠تطبة، وقد ٭ت                                          ً                                     
 ٭تتمل ىذا وىذا وا١تسألة ٖتتاج إٔب مزيد ْتث.

صلى ُب االستسقاء حكمها وىيئتها  الركعتاف اليت ت :(ثم صلى ركعتين، جهَر فيهما بالقراءةِ ) قولو:
كهيئة صبلة العيد كما سبق معنا؛ ١تا جاء ُب بعض األحاديث: أنو صلى ركعتُت كركعيت العيد فكرب ُب 

ً                         األؤب سبع ا وُب الثانية ٜتس ا، واٟتديث عند أىل السنن.                ً        
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م بعد وىناؾ مسألة وىي: أف عبد اهلل بن زيد ٓب يذكر خطبة خطبها النيب صلى اهلل عليو وسل
الصبلة، ولكن جاءت ُب غَتىا من األحاديث أف النيب صلى اهلل عليو وسلم خطب فيها خطبة، وبعض 
الفقهاء يقولوف: إف خطبتها كخطبة العيد تكوف خطبتُت. وىذا ىو األقرب لعمـو اٟتديث: فصلى صبلة  

 كصبلة العيد. والعيد ٢تا خطبتاف فتكوف االستسقاء ٢تا خطبتاف.
 *** المتن ***

؛ أف رجاًل دخَل المسجَد يوـَ ُجمعِة من باٍب  -رضي اهلل عنو-عن أنس بِن مالٍك  - ٚ٘ٔ
كاف نحو داِر القضاء، ورسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قائٌم يخطُب. فاستقبَل رسَوَؿ اهلل صلى اهلل 

ادُع اهلل يُِغثُنا. قاؿ: فرفَع عليو وسلم قائًما، ثم قاؿ: يا رسوؿ اهلل! َىَلَكِت األمواُؿ، وانقطعِت السُُّبُل. ف
. قاؿ أنٌس: وال )اللهّم أِغْثنا، اللهّم أِغْثنا، اللهّم أِغْثنا(رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يديو، ثم قاؿ: 

واهلل، ما نرى في السَّماء من َسحاٍب وال قزَعٍة. وما بيننا وبين َسْلٍع من بيٍت وال داٍر. قاؿ: فطلَعت من 
مثل التُّرِس، َفلما توسطِت السماَء انتشرْت، ثم أمطرْت. قاؿ: فال واهلل، ما رأينا الشمَس ورائو َسحابٌة 

قاؿ: ثم دخَل رجٌل من ذلك الباب في الُجمعِة الُمقبلة، ورسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قائٌم  سبًتا.
يخطُب، فاستقبَلو قائًما. فقاؿ: يا رسوؿ اهلل! ىلكِت األمواُؿ، وانقطعِت السُّبُل. فادُع اهلل يُمِسُكها 

لهّم َحَوالينا وال َعلينا، اللهّم على )العنَّا. قاؿ: فرفَع رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يديو. ثم قاؿ: 
 ، قاؿ: فأقلعْت. وخرَجنا نمِشي في الشَّمِس.اآلكاـ، والظَّْراِب، وبُطوِف األوديِة، وَمَناِبِت الشجِر(

 قاؿ شريٌك: فسألُت أنس بَن مالٍك: أىو الرجل األوؿ؟ قاؿ: ال أدري. 
 الظّْراب: الجباُؿ الصّْغار.

 :*** الشرح ***
ُب الصفة الثانية من صفات االستسقاء  -رضي اهلل عنو–الثا٘ب حديث أنس بن مالك  ىذا اٟتديث

وىو االستسقاء على ا١تنرب يـو اٞتمعة، وقد ذكرنا ُب أوؿ الباب أف االستسقاء لو ثبلث صور ُب الدعاء 
: ال يدعو اإلماـ ا١تطلق، وُب اٞتمعة على ا١تنرب، والثالثة: أف ٮترج ٢تا وتصلى كصبلة العيد. الفقهاء يقولوف



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٛٚٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ُ                                          على ا١تنرب وال ي صلي الناس صبلة االستسقاء إال إذا و جد السبب، ال بد أف يوجد السبب، وىذا السبب                                 ُ            
مذكور معنا ُب حديث أنس الذي سيأٌب بعد قليل، قالوا: وىذا السبب أف يوجد أحد أمرين: إما أف يتأخر 

دب الناس. فإذا أجدب الناس وتضر  ُ                                ا١تطر جد ا، أو أف ٬ت            ً                             ً              روا من نقص ا١تاء سواء كاف نابع ا من األرض أـ       
ُ                                                                            نازال  من السماء ش رع ٢تم االستسقاء بنوعيو العامة اليت تكوف ُب ٚتاعة إما تكوف على ا١تنرب وإما تكوف ُب             ً    

 صبلة، ُب أي وقت ُب السنة ببل استثناء.
جة الناس شديدة إليو                 ُ        ُ                                         األمر الثا٘ب: أنو ي شرع أف ي ستسقى إذا تأخر ا١تطر عن وقتو وإف ٓب تكن حا

ُ                                     ً                                               جد ا ش رع االستسقاء، ولذلك عندنا ٨تن نعرؼ مثبل  أف ا١تطر مىت يأٌب؟ يأٌب ُب الوسم وا١تشايخ يقولوف: ال     ً  
ُ                                                  ً                                    ي شرع االستسقاء على ا١تنرب إال إذا دخل الوسم. الوسم مثبل  دخل منذ أسبوع ولذلك بعض مشاٮتنا كاف 

                                      ُ             وعُت فإف ٓب يأت مطر فيكوف قد تأخر ا١تطر في شرع بعد ذلك                 ً                        يقوؿ: نتأخر أسبوع ا بعد دخوؿ الوسم أو أسب
                                                       ً                                   االستسقاء على ا١تنرب. الوسم اآلف دخل منذ ٜتسة أياـ فنصرب أسبوع ا أو أسبوعُت لكن لو استسقى ا١ترء من 
      ُ                                                                                  اليـو ي شرع ذلك؛ ألنو دخل وقت ا١تطر، وأما االستسقاء قبل فقد كاف ا١تشايخ ينكروف على من يستسقي 

الوسم؛ ألف ىذا ليس وقت ا١تطر وال يوجد ضرر للناس ُب ىذه األياـ لوجود ىذه التصفيات قبل دخوؿ 
 للمياه وغَتىا.

 مفردات الحديث:
 ىذا يدؿ على النوع الثا٘ب أنو كاف ُب يـو اٞتمعة. :(أف رجاًل دخَل المسجَد يوـَ ُجمعةِ ) قولو:
دار القضاء ٓب يكن ُب عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم  :(من باٍب كاف نحو داِر القضاء) قولو:

             ُ                                           وإ٪تا بعده، فن سبت إليو فمن باب التوضيح يقوؿ من ىذه اٞتهة.
 أي الرجل. :(فاستقبلَ ) قولو:
وىذا يدؿ على أف من حضر ا٠تطبة ٬توز لو أف  :(قاؿ: يا رسوؿ اهلل! َىَلَكِت األمواؿُ ) قولو:

   ً         طب ا للخطيب.يتكلم ُب صور: منها: أف يكوف ٥تا



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٚٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                             ُ                وىذا النوع األوؿ من أنواع اليت ي ستسقى ٢تا عندما  :(َىَلَكِت األمواُؿ، وانقطعِت السُُّبلُ ) قولو:
 يكوف حاجة الناس شديدة قد أجدبت أرضهم و٨تو ذلك.

وىذا ىو التوسل بالنيب صلى اهلل عليو وسلم أي بدعائو، فإف التوسل  :(فادُع اهلل يُِغثُنا) قولو:
لى اهلل عليو وسلم ُب حياتو يكوف بدعائو، بأف يأٌب الصحابة ومن أدركو إليو فيسألوه أف يسأؿ اهلل بالنيب ص

عز وجل أف يغفر ٢تم أو أف ٯتطرىم و٨تو ذلك، ولذلك استحب العلماء بعد ذلك أف يتقدـ الناس ُب 
أف  -رضي اهلل عنو–االستسقاء رجل صاّب، عمر بن ا٠تطاب ١تا أجدب الناس أمر العباس بن عبد ا١تطلب 

يكوف فيستسقي بالناس ٍب ُب عهد التابعُت جاء بعض ا٠تلفاء واألمراء ُب الكوفة فأمروا اليزيد بن األسود 
ً                                  النخعي وكاف رجبل  صاٟت ا من أشد الناس عبادة وتقوى وعلم ا فإنو أدرؾ وصحب عبد اهلل بن مسعود                                ً    ً               –

حجاب، وكاف يقوؿ: رويت من خلف  من خلف -رضي اهلل عنها–وروى عن عائشة  -رضي اهلل عنو
ً   حجاب كذا، ٓب يرىا سفاح ا  ، فقاـ يزيد فاستسقى الناس بو، كيف استسقوا بو؟ أمروه أف -رضي اهلل عنها–                    

                                        ُ                      ُ             ّ  يقـو على ا١تنرب ويدعو اهلل، قم فادع، ولذلك ي قدـ الرجل الصاّب الذي ي رجى صبلحو وبر ه.
هنا، وأنا مستجاب الدعاء. وإ٪تا الرجل الصاّب وىنا مسألة: الرجل الصاّب ليس الذي يقوؿ: أنا ى

)من أدركو فليسألو أف يستغفر الذي يهرب عن الناس مثل أويس القر٘ب، فالنيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
، فلما عرؼ ذلك ىرب من الناس، فالصاّب حقيقة العابد التقي إ٪تا ىو خفي غَت جلي يكوف ُب خبايا لو(

ه وعرؼ سره ومناجاتو هلل عز وجل وعبادتو ُب السر،  َ  َ                                             الزوايا وبُت الصفوؼ ليس ظاىر ا وال يعرفو إال من خ رب                   ً                           
لعلم عند اهلل عز وجل وإ٪تا يكوف                                                            ً    أنا أردت أف نعرؼ أنو ليس كل من تقدـ أو كاف ذا ىيئة يكوف صاٟت ا، ا

    ُ              ُب أ ناس دوف آخرين.
 وىذا يدؿ على مسألتُت: :(قاؿ: فرفَع رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يديو) قولو:

ا١تسألة األؤب: أف رفع اليدين ُب الدعاء سبب إلجابتو، وقد ثبت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أف 
هلل عز وجل يستحي من عبده أف ٯتد يديو إٔب السماء أف يرد٫تا )إف االنيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

، فدؿ على أف رفع اليدين إٔب السماء ُب الدعاء سبب من أسباب إجابة الدعاء، وقد ذكرنا قبل صور صفرًا(
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                                                                      ُ                             رفع اليدين ُب الدعاء وذكرنا أهنا أربعة صور، وىذا الدعاء من الدعاء الذي ت رفع اليدين فوؽ الرأس فيو؛ ألف
فع فوؽ الرأس رغبة  ُ                   فيو دعاء رغبة شديدة أو رىبة شديدة، وىنا رغبة من اهلل عز وجل أف ينزؿ لنا مطر ا فَت     ً                                                                         

ل ىذا اٟتديث عند بعض أىل العلم والذي نفاه أنس  ُ                                              من شدة السؤاؿ، ولذلك ٛت   -رضي اهلل عنو–                     
 اإلبط. وسنتكلم عنو ُب ا١تسألة الثانية على أنو الرفع الشديد الذي يظهر منو بياض

ا١تسألة الثانية: ىذا اٟتديث دليل على أف رفع اليدين ُب ا٠تطبة ُب دعاء االستسقاء مشروع، وأما 
                                                                    ُ                        ُب غَت دعاء االستسقاء فإف ألىل العلم رأيُت ُب ا١تسألة؛ الصحيح منهما: أنو ال ي شرع لئلماـ أف يرفع يديو 

: أف -رضي اهلل عن اٞتميع–أنس وغَته  على ا١تنرب إال لبلستسقاء فقط، ودليل ذلك: ما جاء من حديث
النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب يكن يرفع يديو على ا١تنرب إال لبلستسقاء. ومثلو جاء من حديث عمارة بن 

ً                                           رويبة وىو ُب سنن أيب داود أيض ا بإسناد صحيح، بل جاء من حديث غطيف الثمإب  أنو  -رضي اهلل عنو–                          
صحايب من أىل  -رضي اهلل عنو–طباء على ا١تنرب جعلو بدعة، وغطيف ٝتى الذي يرفع يديو بالدعاء من ا٠ت

الطائف ٝتاه بدعة، ولذلك الصحيح أف ا٠تطيب ال يرفع يديو إال ُب االستسقاء فقط وما عداه من الدعاء 
                                                                                   ً     فالسنة أف يشَت بأصبعو السبابة واحدة وال يشَت بالثنتُت؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم رأى رجبل  يشَت 

، فيشَت بإصبع واحدة، ىذه ىي السنة كما جاء من حديث ابن عباس وغَته أف )أحد أحد(صبعُت فقاؿ: بأ
 ا٠تطيب يشَت ُب الدعاء بإصبعو إال ُب االستسقاء يرفع يديو.

–                        ُ                                                            وقاؿ بعض أىل العلم: إنو ي شرع لئلماـ أف يرفع يديو ُب كل دعاء. وقالوا: إف الذي نفاه أنس 
شدة الرفع حىت يظهر بياض إبطيو. ولكن األقرب والذي روي عن غَت واحد من إ٪تا ىو  -رضي اهلل عنو

ىو ا١تنع من رفع اليدين ُب الدعاء ُب ا٠تطبة إال  -رضواف اهلل عليهم–الصحابة أربعة أو ٜتسة من الصحابة 
ُ                                                      ُب االستسقاء وحدىا، ولذلك ىذا خ ص حكم االستسقاء على ا١تنرب بأحكاـ منها: ىذا، ومنها: وقت                              

 لدعاء، و٨تو ذلك.ا
                                         ً   النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يكرر الدعاء ثبلث ا،  :اللهّم أِغْثنا، اللهّم أِغْثنا، اللهّم أِغْثنا() قولو:

                                                                  ُ          اهلل عز وجل ٭تب اإلٟتاح ُب الدعاء، ولذلك السنة أف يكرر ا١ترء دعاءه وأف ي لح على اهلل.
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                 ً   أي ال يوجد شيء مطلق ا : (من َسحاٍب وال قزَعةٍ قاؿ أنٌس: وال واهلل، ما نرى في السَّماء ) قولو:
 ال من سحاب وال شيء يسَت حىت ٦تا ىو ٨توىا.

 سلع جبل. :(وما بيننا وبين َسْلعٍ ) قولو:
 يعٍت نرى السماء صافية. :(وما بيننا وبين َسْلٍع من بيٍت وال دارٍ ) قولو:
س الذي يلبسو الذي يقاتل ٦تا يدؿ على  :(قاؿ: فطلَعت من ورائو َسحابٌة مثل التُّرسِ ) قولو: ُ                                    الًت    

 أهنا كانت سحابة صغَتة.
 أي قربت عندنا. :(َفلما توسطِت السماءَ ) قولو:
ت. :(انتشرتْ ) قولو: ُ   أي كرب       
ُ    أي أسبوع ا كاملة و٨تن ٪ت طر. :(ما رأينا الشمَس سبًتا) قولو:              ً        
الينا وليس علينا؛ ألف الذي ينتفع با١تطر أي اللهم اجعل ا١تطر حو  :(اللهّم َحَوالينا وال َعلينا) قولو:

 إ٪تا ىو البوادي وتنتفع بو األراضي البعيدة عن األمصار.
يعٍت يسأؿ اهلل عز وجل  :(اللهّم على اآلكاـ، والظَّْراِب، وُبطوِف األوديِة، وَمَناِبِت الشجرِ ) قولو:

 ابت الشجر.أف ٬تعلها على التبلؿ واٞتباؿ وبطوف األودية والشعاب اليت فيها من
وىذا يدؿ على أف دعاء النيب صلى اهلل عليو  :(قاؿ: فأقلعْت. وخرَجنا نمِشي في الشَّمسِ ) قولو:

شى عليو الذي يقع ُب حديث النيب صلى اهلل  ُ                                     وسلم دعاء مبارؾ، من بركتو أنو ي ستجاب لو، ولذلك ٦تن ٮت                      ُ                              
، ومن لعنو النيب )اتقوا البلعنُت(عليو وسلم ودعوتو، فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم دعا على أقواـ مثل: 

إف لعن النيب صلى اهلل عليو وسلم مستمر على من بعده، وقد لعن الراشي وا١ترتشي صلى اهلل عليو وسلم ف
ً   فهؤالء إذا وقع ا١ترء منهم ُب شيء من ذلك فليعلم أنو قد وقع ُب دعوة من نيب كرٙب يأتيو الوحي صبح ا                                                                                        

     ً  وعشي ا.
 *** المتن ***

 .باب صالة الخوؼ
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 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

ا١تراد بصبلة ا٠توؼ أي صبلة ا٠توؼ للفريضة وليس للنافلة، والنيب  :(الخوؼباب صالة ) قولو:
قاؿ: إف  -رٛتو اهلل–صلى اهلل عليو وسلم صلى صبلة ا٠توؼ على ىيئات متعددة حىت إف اإلماـ أٛتد 

صبلة ا٠توؼ على سبعة أو ستة أوجو وأحبها إٕب حديث سهل. يعٍت بو اٟتديث الثا٘ب وىو حديث يزيد بن 
، فالنيب صلى اهلل عليو وسلم صلى صبلة -رضي اهلل عن اٞتميع–ف عن صاّب بن ا٠توات بن جبَت روما

 ا٠توؼ بأكثر من ىيئة، صبلة ا٠توؼ فيها مسألتاف قصَتتاف:
ا١تسألة األؤب: أف صبلة ا٠توؼ ما سببها؟ ٬تب أف نعرؼ أف سبب ا٠توؼ إما أف يكوف ا١تسايفة 

ً                                      مُت، وقد يكوف العدو مسلم ا وقد يكوف العدو غَت مسلم، والصحيح أف                     َِ       عندما يكوف العدو ُب ق ب ل ا١تسل                       
صبلة ا١تسايفة للمسلم ولغَت ا١تسلم؛ ألنو لؤلسف منذ زمن أف ا١تسلم ال يأمن على نفسو غرة أخيو ا١تسلم، 

 إذف فهي عامة ُب ا١تسايفة ومصافة ا١تسلمُت وغَتىم، ىذه واحدة.
                   ً  طلب عندما يطلب عدو ا.األمر الثا٘ب: عند حاؿ الطلب، حاؿ ال

 األمر الثالث: حاؿ ا٢ترب، عندما يهرب من عدو.
                 ُ                                                          ىذه الثبلث ىي اليت ي صلى ٢تا ا٠توؼ، وأما إف ٓب يكن ىناؾ مسايفة وال طلب وال ىرب فإف 
ُ  ّ           الناس وإف كانوا ُب مقاـ قتاؿ و٨تو فإهنم يصلوف صبلة عادية، ١تاذا؟ ألف صبلة ا٠توؼ غ َت  ُب أحكامها                                                                          

 ة لو جيء ببعض ىذه األحكاـ ُب غَتىا من الصلوات لبطلت، اذكر أمثلة:أشياء كثَت 
األوؿ: من صفة صبلة ا٠توؼ أهنا تصلى لغَت قبلة، لو صليت ُب حاؿ األمن الفريضة لغَت قبلة 

      ً         ً            مسافر ا أو حاضر ا بطلت صبلتك.
قبلو ركعتُت أو الثا٘ب: من صفة صبلة ا٠توؼ أنو ٬توز مسابقة اإلماـ، يسابق ا١تأمـو اإلماـ يصلي 

ُ                                        ركعة، ىذه لو ص ليت ُب اٟتاضرة أو ُب حاؿ األمن لبطلت الصبلة.               
، وىذه تبطل الصبلة.  الثالث: أنو ٬توز الًتاخي عن اإلماـ، يسبق اإلماـ ا١تأمـو
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الرابع: من صفة صبلة ا٠توؼ أنو ٕتوز فيها اٟتركة الكثَتة حاؿ الطلب، يركض أو ٯتشي وىو 
 يصلي.

                             ُ                               ها مستثناة ألجل اٟتاجة، وىذه ال ت صلى إال ألجل ا٠توؼ وال بد أف يكوف إذف ىذه الصفات كل
ا٠توؼ مسايفة ٥توفة أو حاؿ طلب أو حاؿ ىرب، وقد يكوف ا٢ترب من عدو حقيقي آدمي، وقد يكوف من 

  ُ                       سب ع كأسد أو ذئب و٨تو ذلك.
أكثر من ست ىيئات ُب ا١تسألة الثانية: ما ذكرناه قبل قليل أنو ثبت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم 

صبلة ا٠توؼ كما قاؿ اإلماـ أٛتد كلها جائزة وال شك، ولكن السؤاؿ ما أفضلها؟ اإلماـ أٛتد اختار 
                                                                           ً             حديث سهل، وحديث سهل ىو اٟتديث األوؿ والثا٘ب معنا، ١تاذا اختاره؟ ألنو أصحها إسناد ا، وقد ذكرنا 

           ً                              باألصح إسناد ا، وذكرنا ذلك ُب التسميع ٝتع اهلل  قاعدة: أنو عند اختبلؼ التنوع يرجح بينها ُب األفضلية
                                                     ً                                   ١تن ٛتده ربنا ولك اٟتمد، فأٛتد رجح لؤلكثرية وألهنا أصح إسناد ا ولكن الفقهاء يقولوف: إف حديث سهل 
ال ٬توز على كل حاؿ وإ٪تا ٬توز ُب الصورة األؤب وىي ا١تسايفة فقط وأما ُب حاؿ الطلب وحاؿ ا٢ترب فإنو 

 ذه الصبلة.  ُ          ال ت شرع فيو ى
  



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٗٛٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 ٜٔالشريط: 
 *** المتن ***

قاؿ: صلَّى رسوُؿ اهلل صلى  -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن ُعمر بن الخطاب  - ٛ٘ٔ
، فصّلى بالذين  اهلل عليو وسلم صالة الخوؼ في بعِض أيَّاِمو، فقاَمْت طائِفٌة معو، وطائفٌة بإزاء العدوّْ

 ّلى بهم ركعًة. وقضت الطائفتاف ركعًة ركعة.معو ركعًة، ثم ذىُبوا. وجاء اآلخروف، فص
عن يزيد بن ُروماف، عن صالح بن خوَّات بن ُجبير، عّمن صلى مع رسوِؿ اهلل صلى  - ٜ٘ٔ

. فصلى  اهلل عليو وسلم صالَة ذاِت الرّْقاع؛ صالة الخوؼ، أف طائفًة صّفت معو، وطائفٌة ِوجاه العدوّْ
. وجاءِت الطائفُة بالذين معو ركعًة. ثم ثبت قائًما، وأتمُّ  وا ألنُفِسهم، ثم انصرُفوا فصفُّوا وجاَه العدوّْ

 األخرى، فصلَّى بهم الركعَة التي بقيت، ثم ثبَت جالًسا، وأتمُّوا ألنفِسهم، ثم سلَّم بهم.
 الذي صلَّى مع رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ىو: سهل بن أبي َحْثمة.

 :*** الشرح ***
ا٠توؼ ىي ليست صبلة خاصة، وإ٪تا ىي صفة ُب أداء صبلة الفريضة، فصبلة قلنا قبل: إف صبلة 

ا٠توؼ األصل فيها إ٪تا ىي متعلقة بالفرائض دوف النوافل أي صفة صبلة الفرائض عند ا٠توؼ. وقلنا كذلك: 
 إف موجب صبلة ا٠توؼ واحد من أربعة أشياء وإف شئت فقل ثبلثة وأحدىا ينقسم إٔب أنواع:

                                                   ً                 عند مصافة العدو، ٔتعٌت أف يكوف الذين يصلوف يصافوف عدو ا سواء كاف العدو األمر األوؿ: 
ً                               مسلم ا أـ غَت مسلم؛ ألنو ثبت أف عليا                              ً      صلى صبلة ا٠توؼ حينما كاف مقاتبل  لبعض  -رضي اهلل عنو–   

                                        ُ                                         ا١تسلمُت؛ ألنو ال يؤمن منهم الغدر لؤلسف، وال ت صلى صبلة ا٠توؼ عند مصافة العدو إال ُب صورتُت:
ً         صورة األؤب: ما يسميو الفقهاء با١تسايفة ْتيث يكوف الصفاف أماـ بعضها قد تسايفا وجه ا لوجو، ال                                                                             

 وىذا ىو الذي جاء ُب حديث سهل الذي سيأٌب معنا بعد قليل.
الصورة الثانية: عند ا٠توؼ من تبييتهم، قد ال تكوف ىناؾ مسايفة مستعدوف للقتاؿ وا١تقاتلة 

شى من تبييتهم للمسلمُت أو ٢تذه الفرقة.ولكنهم فريقاف متقاببلف ول ُ                                     كن ٮت      
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 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

             ُ                                 ً                            األمر الثا٘ب: ت صلى صبلة ا٠توؼ عند الطلب، يطلب عدو ا فيجوز لو أف يصلي صبلة ا٠توؼ.
األمر الثالث: تصلى صبلة ا٠توؼ عند ا٢ترب، عندما يهرب الشخص من عدو، وقلنا: يدخل فيو 

من عدو أو سبع و٨تو ذلك فإنو ٬توز لو أف يصلي                            ُ        ً         األسد والسباع وغَت ذلك فإنو ي سمى ىرب ا فمن ىرب
 صبلة ا٠توؼ.

                                                               ُ                   ُ       ا١تسألة الثالثة اليت ذكرناىا: أف صبلة ا٠توؼ قلنا: إهنا مستثناة؛ ألنو ت فعل فيها أفعاؿ لو ف علت ُب 
الصبلة حاؿ األمن ٟتكمنا ببطبلف الصبلة؛ كمسابقة اإلماـ، والًتاخي عنو بأكثر من ركنُت، و٥تالفتو ُب 

                     ً                                                                    اؿ فقد يصلي اإلماـ أربع ا وا١تأمـو يصلي ركعتُت، وعدـ التوجو للقبلة ُب الفريضة، واإلٯتاء بالركوع األفع
                         ً                                                                    والسجود، كل ىذه األفعاؿ قطع ا لو فعلها ا١ترء ُب صبلتو ألبطلنا اإلئتماـ وأبطلنا الصبلة ولكنها مستثناة 

              ُ         إف صبلة ا٠توؼ ال ت صلى بعد  ألجل ا٠توؼ، ولذلك خالف أبو يوسف صاحب اإلماـ أيب حنيفة فقاؿ:
النيب صلى اهلل عليو وسلم وإ٪تا ىي خاصة بو لكثرة ا١تستثنيات اليت ذكرهتا قبل قليل. ولكن اٞتمهور من أىل 

: ال يصح أف -وىذه مسألة مهمة–العلم على أهنا للنيب صلى اهلل عليو وسلم ومن بعده، وبناء على ذلك 
أفعاؿ الصلوات حاؿ األمن، وبناء على ذلك ما جاء عن بعض  ُ                               ي قاس على صبلة ا٠توؼ أي فعل آخر من

حينما قالوا: إف ا١ترء إذا إئتم بإماـ واإلماـ يفعل أكثر من أفعاؿ ا١تأمـو كأف يكوف  -رٛتهم اهلل–الفقهاء 
ً  اإلماـ يصلي أربع ا وا١تأمـو يصلي ثنتُت فيقوؿ لك: إذا صليت الثنتُت فاجلس حىت يسلم اإلماـ. قاؿ: قياس ا                                                                             ً               

أو األصل ال ٬توز  -وىذه قاعدة–على صبلة ا٠توؼ. نقوؿ: ىذا القياس ال يصح؛ ألف ا١تستثٌت من القياس 
               ً                                                                       القياس عليو مطلق ا، ىذه قاعدة رٔتا خالف ُب بعض جزئياهتا الشيخ تقي الدين ُب قضية القياس على 

 ا١تستثٌت.
ّ                                                    ومر  معنا أف اإلماـ أٛتد قاؿ: إنو قد صح عن النيب صلى اهلل عل وُب رواية –يو وسلم ٜتس أو ست   

 صور من صبلة ا٠توؼ. نذكر بعض ىذه الصور ٍب ٪تر على األحاديث ونذكر ما فيها من الدليل: -أو سبع
الصورة األؤب: أف يقـو اإلماـ يصلي ركعتُت فتأٌب فرقة فيصلوف معو الركعة األؤب، فإذا أهنى الركعة 

ة الثانية وىو واقف، يعٍت يسابقوف اإلماـ ُب ركعة، ٍب بعد ذلك               ً                       األؤب استمر واقف ا فيقضوف بعد ذلك الركع
يسلموف واإلماـ واقف، ٍب يذىبوف ُب مصافة العدو وُب اٟتراسة ويأٌب اآلخروف فيصلوف مع اإلماـ الركعة 
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ا ما الثانية فيصلي هبم الركعة الثانية ٍب بعد ذلك يقضوف ما فاهتم. إذف األوائل سابقوه ُب ركعة واألواخر أ٘تو 
 فاهتم ُب الركعة. وىذه ىي الصورة ا١تشهورة.

الصورة الثانية: أهنم يصلوف بنفس ىذه ا٢تيئة ولكن إذا صلى ركعة سلموا ما أ٘توىا، ٍب ذىبوا فأتى 
 اآلخروف معو فصلوا ركعة ثانية ٍب كل أًب الركعة وحده.

 ً                          بع ا فيصلي األوائل معو ركعتُت الصورة الثالثة: أف يصلي اإلماـ بدؿ الركعتُت يتم الصبلة فيصليها أر 
ٍب يسلموف، ٍب يقـو للثالثة والرابعة فيصلي ا١تتأخروف معو ركعتُت أخريُت، ىنا قاؿ من قاؿ من أىل العلم: إنو 
ُ                                                                                         ي قاس عليها أف من صلى ركعتُت مع اإلماـ يصلي ركعتُت ٍب ينفصل. ما جاء أف ا١تأمـو ينفصل قبل اإلماـ 

 بلة ا٠توؼ فقط.إال ُب ىذه الصورة وىي ُب ص
الصورة الرابعة: أف يصلي اٞتميع خلفو ُب صفُت فإذا سجد ُب السجود األوؿ ُب الركعة ٓب يسجد 
                                          ً                                             معو إال الصف األوؿ فقط والصف الثا٘ب يكوف ناظر ا للعدو ٍب إذا رفع يسجد اآلخروف بعد ذلك، وستأٌب 

 ىذه الصور بعد قليل.
 مفردات الحديث:

 يعٍت ٓب يصلوا معو. :(وّْ وطائفٌة بإزاء العد) قولو:
ىنا استدلوا هبا على الصورة الثانية اليت ذكرناىا قبل  :(فصّلى بالذين معو ركعًة، ثم ذىُبوا) قولو:

قليل أهنم ال يقضوف بعدىا مباشرة وإ٪تا يقضوف فيما بعد، كل واحد يقضيو على حالو ُب حاؿ مصافتو 
 للعدو.

ىذه اٞتملة ٖتتمل أمرين: إما أف يكوف القضاء متصل وىو  :(وقضت الطائفتاف ركعًة ركعة) قولو:
الصورة اليت ذكرناىا، وإما أف تكوف منفصلة وىي الصورة اليت ذكرىا بعض أىل العلم، والصورة األؤب ىي 

 .-رضي اهلل عنهما–األشهر وىو حديث عبد اهلل بن عمر 
ذكر ا١تصنف أنو  :(ِت الرّْقاععّمن صلى مع رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم صالَة ذا) قولو:

 .-رضي اهلل عنو–سهل بن أيب حثمة 
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. فصلى بالذين معو ركعًة. ثم ثبت قائًما، ) قولو: أف طائفًة صّفت معو، وطائفٌة ِوجاه العدوّْ
 إذف ىنا ٓب ينفصلوا إال بعد إ٘تامهم ألنفسهم وىو الفهم الثا٘ب ٟتديث عبد اهلل بن عمر. :(وأتمُّوا ألنُفِسهم

. وجاءِت الطائفُة األخرى، فصلَّى بهم الركعَة التي ) و:قول ثم انصرُفوا فصفُّوا وجاَه العدوّْ
ىذه الصورة كاف اإلماـ أٛتد يقوؿ: ىي أحب  :(بقيت، ثم ثبَت جالًسا، وأتمُّوا ألنفِسهم، ثم سلَّم بهم

لؤلفعاؿ ما فيها صور صبلة ا٠توؼ عندي. ويرجحها على غَتىا لصحة إسنادىا، ولقلة ا١تخالفة فيها 
                                                                                ً         انفصاؿ مثل ما جاء عن عبد اهلل بن عمر، وليس فيها ٥تالفة ألفعاؿ اإلماـ مثل أف يصلي أربع ا ٍب ثنتُت 
                                                              ً                            وثنتُت وإ٪تا تكوف معو، والطائفة الثانية ٓب ٮتالفوا اإلماـ ُب شيء مطلق ا وإ٪تا خالفو نصف ا١تسلموف ُب 

ّ        فلذلك كانت ا١تخالفة لئلماـ أقل ولذلك اإلماـ أٛتد قد ـ حديث الطائفة األؤب فسابقوه بالركعة الثانية فقط                                                
 سهل على غَته من األحاديث.

 *** المتن ***
قاؿ: شهدُت مع رسوِؿ اهلل صلى  -رضي اهلل عنو-عن جابر بِن عبد اهلل األنصاري  - ٓٙٔ

اهلل عليو وسلم صالَة الخوِؼ. فصَفْفنا صّفين خلَف رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم والعُدوُّ بيننا وبين 
جميًعا. ثم رفَع رأَسو من الرُّكوِع، الِقبلة، فكبَّر النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم، وكّبرنا جميًعا، ثم ركَع وركْعنا 

. فلما قضى  ورفعنا جميًعا، ثم انحدَر بالسُّجوِد والصفُّ الذي يليو. وقاـ الصفُّ المؤخَُّر في نحِر العدوّْ
النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم السجوَد، وقاـ الصفُّ الذي يليو، انحدَر الصفُّ المؤخَُّر بالسجوِد وقاُموا، 

ـُ، ثم ركَع النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم ورَكْعنا َجِميًعا، ثم  ثم تقدَّـ الصفُّ  المؤّخُر وتأّخَر الصفُّ المقدَّ
الذي َكاف مؤّخًرا في -رفَع رأَسو من الرُّكوع، ورفعنا جميًعا. ثم انحدَر بالسجوِد والصفُّ الذي يليو 

، فلما قضى  -الركعِة األولى النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم السجوَد وقاـ الصفُّ المؤّخُر في ُنحوِر العدوّْ
والصفُّ الذي يليو، انحدر الصفُّ المؤّخُر بالسجوِد، فسَجُدوا، ثم سلَّم النبي صلى اهلل عليو وسلم، 

 وسلمنا جميًعا.
 قاؿ جابر: كما يصنُع َحرُسكم ىؤالء. بأُمرائهم.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٛٛٗ
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 ذكره مسلم بتمامو.
ِؼ مع النبي صلى اهلل عليو وسلم في الغزوِة وذكر الُبخاري طرفًا منو، وأنو صلَّى صالَة الخو 

 السابعة؛ ُعزوة ذات الرّْقاع.
 :*** الشرح ***

، وفقهاء اٟتنابلة -رضي اهلل عنو–ىذا اٟتديث فيو إحدى صور صبلة ا٠توؼ وىو حديث جابر 
يقدموف حديث جابر وحديث سهل ويروف حديث سهل كما قاؿ الشيخ تقي الدين ُب ا١تسايفة وإف ٓب 

ىناؾ مسايفة يعٍت مقابلة للعدو وإف ٣ترد ا٠توؼ من التبييت و٨توه فيكوف الصبلة على حديث جابر، تكن 
                              ً                                                       وىذه ىي طريقة فقهاء اٟتنابلة ٚتع ا بُت األحاديث؛ وألف ىذين اٟتديثُت أظهر حديثُت ُب معٌت صفة صبلة 

 النيب صلى اهلل عليو وسلم وأصحهما.
وىو أنو يكوف فقط االختبلؼ ُب التقدـ والتأخر ُب  ىنا مسألة: وقد ذكرنا معٌت حديث جابر

 ، السجود، ولذلك استدؿ الفقهاء ْتديث جابر على مسألة مهمة وىي مسألة قضية مسابقة اإلماـ للمأمـو
فقالوا: إف مسابقة اإلماـ للمأمـو وتأخر ا١تأمـو عنو ْتيث تكوف ا١تسابقة على ثبلثة أنواع: إما أف يسابقو، 

، وىذا ىو الصواب، أو أف يًتاخى )فإذا كرب فكربوا(عو، وقلنا: كبل٫تا ٦تنوع. وإما أف يتابعو وإما أف يكوف م
 عنو وىذا ٦تنوع. 

ً                              من النوع الرابع من قضية متابعة اإلماـ للمأمـو أف يًتاخى عنو جد ا، والفقهاء يقولوف: إف تراخي                                                             
١تأمـو بركنُت بطلت الركعة، واستدلوا على ذلك ا١تأمـو عن اإلماـ بركنُت يبطل الركعة. يعٍت إذا سبق اإلماـ ا

ْتديثُت؛ ْتديث: من ركع دوف الصف فحكم النيب صلى اهلل عليو وسلم بإدراكو الركعة، وأف من ركع أدرؾ 
الركعة ألنو فاتو ركن قبل وىو القياـ فلحقو بو، واألمر الثا٘ب: ُب حديث جابر ىنا ُب صبلة ا٠توؼ، فإف 

                              ً                                       لنيب صلى اهلل عليو وسلم بقوا وقوف ا سبقهم النيب صلى اهلل عليو وسلم بركن وىو ىؤالء الذين ١تا سجد ا
السجود ٍب جلس فلما جلس سجدوا، فهنا ٓب يسبقهم إال بركن واحد ليس بركنُت، لكن لو سجد السجدة 
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فيها ٥تالفة الثانية وىم ما زالوا قائمُت نقوؿ: سبقهم بركنُت. ولذلك الفقهاء يقولوف: إف أقل األحاديث اليت 
 .-رضي اهلل عن اٞتمع–لقواعد اإلئتماـ حديث جابر وحديث سهل بن أيب خثمة 

استدلوا بأحاديث صبلة ا٠توؼ على وجوب صبلة  -رٛتهم اهلل–ا١تسألة الثانية: أف الفقهاء 
 عز                         ً                                                             اٞتماعة إذ صبلة ا١ترء منفرد ا أسهل وأىوف عليو من أف يصلي ٚتاعة هبذه ا٢تيئة ومع ذلك ٓب يسقط اهلل

وجل صبلة اٞتماعة وإ٪تا بقيت على الناس ُب حاؿ ا٠توؼ وشدتو فيصلوف ٚتاعة وال تسقط عنهم، وىذا 
 يدلنا على تأكيد ولزـو صبلة اٞتماعة وأهنا واجبة ال تسقط.

ا١تسألة الثالثة: ىناؾ حالة من حاالت ا٠توؼ وىو ما يسمى عند الفقهاء ْتاؿ شدة ا٠توؼ، أي 
لشدة الكبَتة فهنا الفقهاء يقولوف: إف ُب حاؿ شدة ا٠توؼ تسقط اٞتماعة ويسقط حاؿ اشتداد ا٠توؼ، ا

                             ً       ً                                                         التوجو للقبلة و٬توز الصبلة راكب ا وراجبل  إٔب قبلة وإٔب غَتىا عند اشتداد ا٠توؼ. ليس عند ا٠توؼ وإ٪تا عند 
 اشتداده ويكوف ذلك عند ا٢ترب والطلب وىم آخر صورتُت من صور صبلة ا٠توؼ.
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 ن ****** المت
 .كتاب الجنائز

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

نازة بكسر اٞتيم، أو ج نازة بفتحها، ويقولوف: يصح  :(كتاب الجنائز) قولو: َ                           اٞتنائز ٚتع ج                      ِ           
                                                          َ                                      الوجهاف. أف تكسر وأف تفتح، ولكن يقولوف: إذا كانت بالفتح اٞت نازة فإهنا ا١تيت، وإذا كانت بالكسر فإهنا 

مل عليو ا١تيت. ُ              النعش الذي ٭ت              
 *** المتن ***

صلى اهلل عليو وسلم النجاشيَّ في  قاؿ: نعى النبيُّ  -رضي اهلل عنو-عن أبي ُىريرة  - ٔٙٔ
 اليـو الذي ماَت فيو، وَخَرَج بهم إلى الُمصّلى فصف بهم، وكبَّر أربًعا.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

         ُ                             النجاشي ي نطق نطقاف، ينطق بتشديد الياء  :(نعى النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم النجاشيَّ ) قولو:
                                                   وبتسهيلو، النجاشي  ويصح النجاشي و٫تا لغتاف فصيحتاف.

                       ُ                            وىذا من دالئل النبوة إذ أ خرب عليو الصبلة والسبلـ بوفاة  :(في اليـو الذي ماَت فيو) قولو:
لى اهلل عليو وسلم النجاشي، وقد كاف ُب اٟتبشة، ففي نفس اليـو الذي مات فيو النجاشي أخرب النيب ص

 أصحابو بذلك.
                        ُ                              ا١تراد با١تصلى ا١تكاف الذي ي صلى فيو على اٞتنائز، يصلى فيو  :(وَخَرَج بهم إلى الُمصّلى) قولو:

 غَت الصلوات ا١تفروضة فليس ىو ا١تسجد.
 فقو الحديث:
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نيب صلى ا١تسألة األؤب: عند قوؿ أيب ىريرة: نعى النيب صلى اهلل عليو وسلم النجاشي. ىنا نعى ال
اهلل عليو وسلم النجاشي وقد جاء ُب حديث حذيفة: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم هنى عن نعي ا١تيت. 

يعدوف النعي من النياحة.  -يعٍت الصحابة أو التابعُت–وقد جاء عن الفضيل بن عياض أنو كاف يقوؿ: كانوا 
ة الذي معنا ىنا بأف النعي لو فنجمع بُت حديث حذيفة وقوؿ الفضيل بن عياض وبُت حديث أيب ىرير 

 حاالت:
رب الشخص  ُ         اٟتاؿ األؤب: إف كاف النعي ٔتعٌت اإلعبلف واإلخبار فإنو جائز؛ ٟتديث أيب ىريرة أف ٮت                                                                        

 بوفاة قريبة وصديقة وجاره والصاّب من أىل بلده، فالنعي ىنا من باب اإلعبلـ.
وندب الدىر و٨تو ذلك فبل شك أنو  اٟتاؿ الثانية: إف كاف النعي من باب النياحة وذكر احملاسن

 ٦تنوع  وسيمر معنا ُب آخر الباب.
من أعلى  -كما ذكروا ُب الزماف األوؿ–                                              ُ     اٟتاؿ الثالثة: إف كاف النعي من باب ا١تفاخرة بأف ي صرخ 

ذكر ُب السنن:  -رٛتو اهلل–                                   ً                                  شاىق ُب البلد فإف ىذا مكروه وليس ٦تنوع ا، والدليل على كراىتو: أف الًتمذي 
   ً                                                                                      كثَت ا من أىل العلم كابن مسعود وابن عمر وغَت٫تا ومن التابعُت كسعيد بن ا١تسيب وغَته كانوا يكرىوف أف  

ً                                   اإلخبار بالوفاة حىت إف ابن مسعود قاؿ: إذا مت فبل تؤذنوا أحد ا. ومثلو قاؿ سعيد بن ا١تسيب قاؿ: ال                                                         
ً       ٗتربوا إال من يقـو بو الفرض من ٕتهيزي وإال فبل ٗتربوا أحد ا. ولذ                           ً    لك اإلخبار ُب ذاتو ليس مقصود ا ُب                                                 

رب عن وفاة فبلف وأف ي علن أف فبلن ا قد توُب ولذلك قلنا: إنو ال ٮتلو بُت الكراىة وبُت اإلباحة،  ُ                   ُ           ً                                                      الشرع أف ٮت           
إف كاف ٣ترد إعبلف فهو مباح وإف كاف مقصود بو التفاخر ليحضر اٞتنازة عدد كبَت وىذا واضح اآلف فقد 

ف حضر ُب جنازتنا عشرة صفوؼ، و٨تن حضر ٜتسة وىكذا، فأصبح بعضهم أصبح بعض الناس يتفاخرو 
يفاخر على اآلخر ٔتن حضر ُب جنازتو ومن حضر إٔب مقربتو، وأصبح بعض الناس يكتب الذين جاءوا 
ويفاخر هبم ويشكرىم ُب الصحف ليقاؿ فبلف زاره وفبلف جاءه وحضر دفنو أو أتى ُب عزائو فأصبحت اآلف 

لعزاء من الفرح، من فرح الناس بقدـو الناس إليهم، وال شك أف ىذا خبلؼ مقاصد الشرع، ال تعرؼ ما ىو ا
 فإف مقاصد الشرع إ٪تا ىو تطييب خاطر أىل ا١تيت فحسب.
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                                                                                    ُ    ا١تسألة الثانية: قولو: ُب اليـو الذي مات فيو. الثابت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو إ٪تا أ خرب 
               ً                             ُ                      جاشي وٓب يصح مطلق ا أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ر فع أمامو النجاشي فرآه عليو الصبلة والسبلـ بوفاة الن

                                                                           ُ        ً            فصلى أمامو، وىذا قاؿ بو بعض فقهاء اٟتنفية فإهنم قالوا: إف الصبلة على الغائب ال ت شرع مطلق ا. ودليلهم 
. وأصبح بعض                                                     ُ                         ُب ذلك قالوا: فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم خاص بو؛ ألنو ر فع إليو النجاشي فصلى عليو

الناس يشنع على مذىب اٟتنفية كما ذكر بدر الدين العيٍت ُب شرحو على سنن أيب داود فقاؿ: إف بعض 
بعدما قالوا ما قالوا. ألنو ٓب يرد عن النيب صلى اهلل عليو  -ألنو حنفي–      ُ                      الناس ي شنع على مذىب أصحابنا 

                    ً   وسلم حديث ُب ذلك مطلق ا.
م إٔب ا١تصلى. ىذه اٞتملة دليل على أف األفضل والسنة أف تكوف ا١تسألة الثالثة: قولو: وخرج هب

الصبلة على اٞتنازة ُب ا١تصلى ىذا األصل، ال تكوف الصبلة عليهم ُب ا١تقربة ابتداء، نعم ٬توز الصبلة ُب 
 ا١تقربة كما سيأٌب معنا لكن ال يكوف الصبلة وإ٪تا يكوف الصبلة ُب ا١تصلى.

               ُ                                         اؾ مشقة فإنو ال ي صلى عليهم ُب ا١تساجد، نعم ثبت عن النيب صلى واألمر الثا٘ب: إف ٓب يكن ىن
ُب ا١تسجد وىذا حديث ثابت عن النيب صلى اهلل  )سهيل وأخيو(اهلل عليو وسلم أنو صلى على ابٍت بيضاء 

عليو وسلم ال شك، ولكن غالب فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو كاف ٮترج للمصلى موضع للصبلة على 
                                                                 ُ                          اٞتنائز فيصلي عليهم فيو، وقد كاف للنيب صلى اهلل عليو وسلم موضع معروؼ ي صلي فيو على اٞتنائز، فهذا 

 ىو السنة.
عة: قوؿ أيب ىريرة: فصف هبم. استدؿ أىل العلم هبذه اٞتملة على أف السنة ُب صبلة ا١تسألة الراب

                   ً     ً                                               ُ         ً             اٞتنازة أف تكوف صفوف ا خبلف ا لعطاء بن يسار فإنو وحده قاؿ: إف صبلة اٞتنازة ال ت صلى صفوف ا وإ٪تا تصلى  
استعجبو، ولكن كل واحد وحده. فبل يكوف فيها مصافة، وقد أنكر اإلماـ أٛتد قوؿ عطاء وقاؿ: غريب. 

                        ُ            ٚتاىَت أىل العلم على أنو ت شرع ا١تصافة.
ا١تسألة ا٠تامسة: وىي مسألة مهمة تتعلق بصبلة اٞتنائز وفيها ا٠تبلؼ بُت ابن حـز واٞتمهور 
                                                         ً                                   وأطاؿ الشيخ تقي الدين ُب تقريرىا وىو أف صبلة اٞتنازة صبلة خبلف ا البن جـز فإنو يقوؿ: إهنا دعاء. لكن 

 ُ           ُ                                               ُ           ُ      في شرع ٢تا ما ي شرع للصبلة من الطهارة والنية ُب الدخوؿ وا٠تروج، وي شرع ٢تا ما ي ستحب نقوؿ: إهنا صبلة 
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٢تا من ا١تصافة ومن قبض اليد ورفع اليدين و٨تو ذلك من ا١تسائل اليت وردت هبا السنة، كذلك قراءة الفاٖتة 
الفريضة فإف األصل فيها فيها و٨تو ذلك. ولكن ال شك أف صبلة اٞتنازة األصل فيها الدعاء ٓتبلؼ صبلة 

تعظيم اهلل عز وجل، فالركوع والسجود تعظيم هلل عز وجل، أما الصبلة على اٞتنازة فاألصل فيها الدعاء، 
 لذلك يرى الشيخ تقي الدين أف الدعاء ُب اٞتنازة واجب من ٓب يدع للميت ال تصح صبلتو.

بلة اٞتنازة أربع تكبَتات، وىذا ىو                          ّ    ً      ُ               ا١تسألة السادسة: قولو: وكرب  أربع ا. است دؿ هبا على أف ص
ً      ً                               األغلب من فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم، وثبت أنو كرب  ٜتس ا وست ا واٟتديثاف كبل٫تا ُب الصحيح، وروي    ّ                                               
    ً                               ّ   ً                                                    مرفوع ا للنيب صلى اهلل عليو وسلم أنو كرب  سبع ا. وفيو مقاؿ لكنو إسناده ال بأس بو من فعل علي بن أيب 

                       ً                                           يصح الزيادة على سبع مطلق ا، وأغلب فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا ىو وال  -رضي اهلل عنو–طالب 
أربع كما ُب حديث أيب ىريرة وُب حديث عبد اهلل بن عباس وُب غَتىا من األحاديث الكثَتة أغلب الفعل 

 أربعة ولذلك يقوؿ الفقهاء: أفضل الصيغ أربع.
اٟتديث أصل ُب أنو ٬توز الصبلة على  ا١تسألة السابعة: وىي قضية الصبلة على الغائب، ىذا

          ً                                                                 ُ                 الغائب خبلف ا ١تن قاؿ: إنو ال يصلى على الغائب. كاٟتنفية وا١تالكية فإهنم يقولوف: ال ي صلى على الغائب. 
واستدلوا على ذلك بأف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب يصل إال على النجاشي وحده وٓب يثبت أنو صلى على 

لعلم: بل إف فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم يدؿ على اإلطبلؽ فيجوز صبلة غَته. وقاؿ غَتىم من أىل ا
 الغائب ولكن بشروط:

الشرط األوؿ: أنو ال بد أف يكوف الغائب ذا قدـ ُب اإلسبلـ على الصحيح، خدـ اإلسبلـ خدمة 
 امرأ، لو أف                                                            ُ                    بينة واضحة جلية، وبناء على ذلك فإف من كاف من عواـ ا١تسلمُت ال ي صلى عليو صبلة الغائب

                                                                  ً      ً                   مات أبوه وىو ُب بلد ووالده ُب بلد آخر ال يصلي على أبيو صبلة الغائب مطلق ا، طبع ا من أىل العلم من 
                                              ُ                                          جعل الضابط ليس ذا قدـ وإ٪تا أف يكوف ا١تتوَب الذي ي صلى عليو صبلة الغائب أف يكوف ُب بلد ال يوجد 

لصبلة عليو، فيكوف فرض الكفاية ٓب يسقط فيها مسلم مثل ما كاف مع النجاشي حينما ٓب يقم أحد با
فيصلى عليو ُب غَت بلده صبلة الغائب، واألقرب: نقوؿ: من كاف ذا قدـ ُب نصرة اإلسبلـ واضحة وبينة 

                       ُ                     بسلطانو أو بعلمو فإنو ي صلى عليو صبلة الغائب.
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النيب صلى اهلل الشرط الثا٘ب: أنو ال بد أف يكوف ٓب تطل ا١تدة، والدليل عليها: قوؿ أيب ىريرة: أف 
عليو وسلم صلى على النجاشي ُب اليـو الذي مات فيو. إذف ال بد أال تطوؿ ا١تدة، والضابط ُب ضبط ا١تدة 
ُ                                    ىو نفس ا١تدة اليت ي صلى فيها على ا١تيت بعد دفنو، الشخص إذا د فن ُب قربه ٬توز أف يصلى عليو على قربه                                          ُ                

ً                                             مقيد ا ٔتدة وسنتكلم عنها بعد قليل والصحيح أهنا شهر                                     ً        كما سيمر معنا بعد قليل، ولكن ليس مطلق ا وإ٪تا     
                                                                                   ُ     واحد ىي اليت يصلى فيها على الغائب، فالغائب إذا مات ومضى على موتو أكثر من شهر فإنو ال ي صلى 
عليو صبلة الغائب، ولو زاد على الشهر بيـو أو يومُت نص القاضي أبو يعلى على أنو يعفى عن اليـو أو 

ر، لكن لو زاد على الشهر أكثر من ثبلثة أياـ فنقوؿ: إنو ال يصلى عليو صبلة اليـو إف زاد عن الشه
 الغائب؛ ألف ىذا ىو التوقيت الذي ورد ُب الصبلة على القرب.

 *** المتن ***
؛ أف النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم صلَّى على -رضي اهلل عنو-وعن جابر بن عبد اهلل  - ٕٙٔ

. فُكنت في الصّف الثا  ني، أو الثالث.النجاشيّْ
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
. فُكنت في الصّف الثاني، أو ) قولو: أف النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم صلَّى على النجاشيّْ

صلى عليو النيب صلى اهلل عليو وسلم كما سبق معنا ُب ا١تصلى أي ُب  -رضي اهلل عنو–النجاشي  :(الثالث
مكاف مفتوح كالصحراء و٨توىا، ومع ذلك كاف جابر ُب الصف الثا٘ب أو الثالث، ٦تا يدؿ على أف الصحابة 

ٞتنائز، رضواف اهلل عليهم ٓب يقصدوا الصبلة ُب الصف األوؿ، فبل مزية للصف األوؿ ُب الصبلة على ا–
)من وىذا يشهد ٟتديث مالك بن ىبَتة عند الًتمذي بإسناد حسن: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

راوي  -رضي اهلل عنو–، أي أوجب اٞتنة، فكاف مالك بن ىبَتة صلى عليو ثبلثة صفوؼ فقد أوجب(
اثناف وىكذا لكي  اٟتديث إذا صلى على جنازة صف الناس ثبلثة صفوؼ وإف كانوا قلة اثناف، اثناف،

 يدخلوا ُب ىذا اٟتديث.
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ُ                                                     ي فهم من حديث جابر أهنم قصدوا أف يصلوا صفُت أو ثبلثة لكي  -رضواف اهلل عليهم–فالصحابة 
 يدخلوا ُب ىذا اٟتديث فيكوف من باب الفضل للمصلى عليو.

 *** المتن ***
عليو وسلم صلَّى  ؛ أف رسوؿ اهلل صلى اهلل-رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس  - ٖٙٔ

 على قبٍر بعدما ُدفن، فكبر عليو أربًعا.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
جاء ُب رواية ُب الصحيح أظنها ُب  :(أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم صلَّى على قبرٍ ) قولو:

 مسلم: صلى على قرب رطب، أي حديث الدفن.
ا أنو بعد الدفن خبلف ا للمالكية الذين قالوا: ال ي صلى  :(بعدما ُدفن) قولو: ً                    ً                          ُ     وىذا نص صريح جد                

ً    على ا١تيت بعد دفنو. وقالوا: بعدما د فن أي بعدما وضع على األرض لي دفن. لكن ىذا نص صريح جد ا،                         ُ                           ُ                                  
يعٍت ثبت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ستة –ولذلك فإف اإلماـ أٛتد يقوؿ: عندي ستة أحاديث 

حساف أنو صلى اهلل عليو وسلم صلى على القرب بعد دفنو. يقوؿ ابن عبد الرب: وعندي ثبت ثبلثة  -أحاديث
أخرى. فيكوف اجملموع تسعة أحاديث عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو صلى على قبور بعد دفنها، ٦تا يدؿ 

 على أف الصبلة على القرب بعد الدفن سنة.
 فقو الحديث:

ُ       فضل ُب التكبَتات على ا١تيت ُب اٞتنازة أف تكوف أربع ا وخصوص ا ١تن د فن أي ا١تسألة األؤب: أف األ       ً       ً                                             
بعد دفنو، أما الزيادة عليها فإنو إما تكوف للطفل كما نقلو الزركشي ُب شرح ا٠ترقي أو تكوف ١تن لو قدـ مثل 

عليو وسلم ُب بعض الصحابة من األنصار الذين كانوا ٦تن بايع ٖتت الشجرة فزاد عليو النيب صلى اهلل 
 التكبَتات.
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                                                                                   ً  ا١تسألة الثانية: الصبلة على القرب بعد دفنو قلنا: إهنا مشروعة وىي قوؿ ٚتاىَت أىل العلم خبلف ا 
لثبوت تسعة أحاديث عن النيب صلى اهلل عليو وسلم كما قاؿ اٟتافظ أبو عمر ابن عبد  -رٛتو اهلل–١تالك 

 .-رٛتو اهلل–الرب 
 النهي؟. الصبلة على ا١تيت ُب وقت س:
ُب وقت النهي بعضهم أشكل عليو ىذا ١تاذا؟ قاؿ: ألف فرض الكفاية سقط بالصبلة األؤب  جػ:

                                                                    ً                 فبل نقوؿ: إهنا من ذوات األسباب. فالصحيح أف نقوؿ: إهنا من ذوات األسباب مطلق ا؛ ألف ذات السبب 
ُ                                                     إذا و جد السبب ش رعت، فحضور اٞتنازة أمامك وأنت ٓب تصل عليها قبل تصلي عن           ُ دىا ولو كانت وقت     

 هني إال ُب األوقات النهي الشديدة االثنُت اليت ذكرناىا قبل وتكلمنا عنها ُب ٤تلها.
 ا١تسألة الثالثة: من شرط الصبلة على اٞتنازة بعد دفنها:

: ما ذكرناه قبل قليل وىي مسألة مهمة وىي أنو ال بد أف تطوؿ ا١تدة، والدليل على أنو ال     ً                                                                                 أوال 
                                                ً                         حديث ابن عباس قاؿ: صلى على قرب رطب. أي ما زاؿ رطب ا، وٓب يثبت حديث على سبيل تطوؿ ا١تدة ىنا 

                       ُ                                                                      التأقيت ١تنتهى ا١تدة اليت ي صلى فيها على القرب، ولذلك قاؿ بعض أىل العلم كأيب الوفا ابن عقيل: إنو ال 
                ُ     بذلك لقلنا: إنو ي شرع منتهى ٢تا. فتصلي إٔب ما ال هناية لو، واٟتقيقة أف ىذا القوؿ فيو إشكاؿ، إذ لو قيل 

                                                         ُ                                   الصبلة على اٞتنازة بعد دفنها لورود تسعة أحاديث، لقلنا: إنو ي شرع لكل مسلم أف يذىب لقرب النيب صلى 
                                          ُ                                              اهلل عليو وسلم فيصلي عليو أو يصلي على شهداء أ حد أو يصلي على غَتىم. واٟتقيقة أف كبلـ أيب الوفا 

ا ثبت عندي حديث أف النيب صلى اهلل عليو وسلم صلى ابن عقيل مشكل ولكن قاؿ اإلماـ أٛتد: أبعد م
على أـ سعد بعد شهر. وىو ما ثبت عند الًتمذي أف النيب صلى اهلل عليو وسلم صلى على أـ سعد بعد 
شهر من وفاهتا. فهذا آخر منتهى صلى عليو النيب صلى اهلل عليو وسلم صلى على أـ سعد بعد شهر من 

خر ما ورد عن النيب صلى اهلل عليو وسلم فالزيادة على الشهر بيـو أو يومُت وفاهتا، فنقوؿ: ىو ا١تنتهى. آ
 ُ                                                   ً               ُ          ي عفى عنو؛ ألف ما قارب الشيء أخذ حكمو، ولكن إف زاد جد ا فنقوؿ: إنو ال ي صلى عليو.

ُ                                                                        ُ    ي شكل على ذلك أنو قد ثبت ُب الصحيح أف النيب صلى اهلل عليو وسلم صلى على شهداء أ حد 
                                ً                                 د ٙتا٘ب سنُت من وفاهتم، فكاف ذلك نعي ا منو صلى اهلل عليو وسلم لنفسو أنو قبل وفاتو وكاف ذلك بع
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سيموت، فنقوؿ: إف األقرب أف ا١تراد بالصبلة ىنا الدعاء، أي أتى قبورىم فدعا عندىا، ولذلك فإننا نقوؿ: 
 عليو وسلم زار ُ                                                                               ي ستحب للمسلم إذا أتى مدينة النيب صلى اهلل عليو وسلم أف يزور البقيع؛ ألف النيب صلى اهلل

                               ُ                                                              البقيع، وأف يأٌب مقربة الشهداء ُب أ حد فيزورىم كما كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم يزورىم فيدعو ٢تم فإف 
 الصبلة معناىا الدعاء.

الشرط الثا٘ب ُب الصبلة على القرب بعد دفنو: أنو ال بد أف يكوف بُت يديو. ٬تعل القرب بُت يديو 
ُ                           ُ                                ي شًتط ُب اٞتنازة بعد دفنها وال ي شًتط الصبلة على الغائب، فقد يكوف  يقف عنده ويصلي، وىذا الشرط

الغائب ُب مشرؽ األرض وأنت ُب مغرهبا فتصلى عليو وىو ليس بُت يديك فنقوؿ: ٬توز، لكن اٞتنازة بعد 
 دفنها ال بد أف يكوف القرب بُت يدي ا١تصلي.

 *** المتن ***
رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ُكفَّْن في ثالثِة ؛ أف -رضي اهلل عنها-عن عائشَة  - ٗٙٔ

 أثواٍب َيمانية بيٍض، ليس فيها قميٌص وال عمامٌة.
 :*** الشرح ***

ُ                               ُب األثواب اليت ك فن فيها النيب صلى اهلل عليو وسلم. -رضي اهلل عنها–ىذا حديث عائشة                
 مفردات الحديث:

الكفن ىو اللباس الذي يوضع على ا١تيت  :(أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ُكفّْنَ ) قولو:
 ويدفن ُب قربه وىي عليو.

التقييد بثبلثة أثواب إ٪تا ىو من باب السنية ولذلك حكي  :(في ثالثِة أثواٍب يَمانية بيضٍ ) قولو:
النووي إٚتاع ا١تسلمُت على استحباب أف تكوف الثياب ثبلثة، وأما النقص عنها فإنو جائز، وإ٪تا الواجب ُب 
تكفُت ا١تيت اللباس الذي يوضع عليو إ٪تا ىو سًت عورتو، فعورة الرجل ٗتتلف عن عورة ا١ترأة وىكذا، وقو٢تا 

 : كفن ُب ثبلثة أثواب ٯتانية. فيها مسألتاف:-ي اهلل عنهارض–
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عل فوؽ بعضها ٍب  ُ                ا١تسألة األؤب: ُب كيفية وضع ىذه األثواب الثبلثة؟ فإف ىذه األثواب الثبلثة ٕت                                                                    
عل أحسنها قماش ا ىو األخَت؛  عل طرؼ كل ثوب على ٯتينو ٍب على مشالو وىكذا و٬ت  ً            يوضع ا١تيت عليها ٍب ٬ت                ُ                                           ُ                   

عل فوؽ رأسو  ألف من طبع ُ             اآلدميُت أهنم ٬تعلوف أٚتل ثياهبم اليت يراىا اآلخروف والزائد من ىذه الثياب ٕت                                                                    
عل عند قدمو الزائدة على ىيئة العمامة. ُ                                      وٕت    

: كفن ُب ثبلثة أثواب. ىل ىذا يدؿ على أف السنة -رضي اهلل عنها–ا١تسألة الثانية: قوؿ عائشة 
                ً                                             الرجاؿ والنساء مع ا؟ مشهور ا١تذىب أف الرجاؿ ثبلثة أثواب والنساء أف تكوف الثبلثة ُب الرجاؿ فقط أـ ُب 

                                                         ُ                         ٜتسة أثواب، ومن أىل العلم من ضعف اٟتديث الذي جاء أف النساء ي كفن ُب ٜتس فيقوؿ: إف ثبلثة 
                          ً                                       أثواب تشمل الرجل وا١ترأة مع ا. ولكن األقرب: ىو القوؿ األوؿ واهلل أعلم.

القميص معروؼ ىو الثوب فدؿ على أف النيب صلى اهلل  :(ليس فيها قميٌص وال عمامةٌ ) قولو:
            ُ                 ُ                                                           عليو وسلم ٓب ي درج ُب قميص وإ٪تا أ درج ُب ثياب، الثوب ىو ا١تفتوح القماش ىذا الثوب، والذي نسميو 
ُ    اآلف الثوب يسمى قميص ا، فالنيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب يلبس قميص ا وإ٪تا أ درج ُب ثوب يعٍت غ طي                 ُ        ً                                      ً                   

 تغطية.
من أىل العلم من يقوؿ: إف قو٢تا: ليس فيها. وىو الصحيح أي ليس ُب كفنو فميص وال عمامة، 

ً                              فالنيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب ي لبس قميص ا وال عمامة، وقاؿ بعض الفقهاء  وىو قوؿ ا١تالكية وبعض –                          ُ       
    ُ             ُ     إنو ي شرع أف ا١ترء ي كفن  : إف قو٢تا: ليس فيها. أي ليس ُب الثبلثة األثواب، يريدوف بذلك أف يقولوا:-اٟتنفية

ُ                           ُب قميص؛ ألنو ورد ُب بعض األحاديث أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ك فن ُب قميص. لكنو ال يصح جاء                                                         
من حديث ابن عباس فيما أظن، ولكن الصحيح أف نقوؿ: ليس فيها أي ليس ُب كفنو عليو الصبلة والسبلـ 

 قميص وال عمامة.
 *** المتن ***

ـّ عطي - ٘ٙٔ ة األنصارية قالت: دخَل علينا رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، ِحين عن أ
بماٍء وسْدٍر،  -إف رأيُتنَّ ذلك-)اغِسْلَنها ثالثًا، أو خمًسا، أو أكثَر ِمن ذلك ُتوفيت ابنُتو زينُب. فقاؿ: 
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اه، فأعطانا َحْقوُه. . فلما فرغنا آذنفإذا فرغُتنَّ فآذنَّني( -أو شيًئا من كافور-واجعلن في اآلخرِة كافورًا 
 . يعني: إزاره.)أشِعْرنها بو(فقاؿ: 

 . )أو سبًعا(وفي رواية: 
ـّ عطيَة قالت: وجعْلنا رأَسها ثالثَة ُقروف.)ابدْأَف بمياِمنها، ومواِضِع الُوضوء(وقاؿ:   . وأف أ

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

 ىذا استدؿ بو أىل العلم على أف تغسيل ا١تيت واجب؛ ألنو أمرىن بذلك. :(اغِسْلَنها) قولو:
األمر بالوتر فيو سنة، إذف ىذا األمر أمر بأمرين: أمر بالغسل وأمر باإليتار ثبلث أو  :(ثالثًا) قولو:

                                                                 ً                      ٜتس أو سبع، األمر بالغسل واجب على أصلو، واألمر باإليتار سنة وليس واجب ا، والصارؼ عنو للوجوب 
، أي اإليتار، فجعل االختيار متعلق باإليتار وٓب ٬تعلو )إف رأينت ذلك(ف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: أ

    ً                                                                                           متعلق ا بالغسل، ٓب يقل: اغسلنها إف رأينت ذلك. فلو علقو على رؤياىن ومشيئتهن لقلن إنو حينئذ ىو سنة، 
ق ا١تسلم على أخيو فيجب فنقوؿ: وىو واجب. إذف بناء على ذلك فغسل ا١تسلم واجب وىو من ح

تغسيلو، ومؤنة تغسيلو وتكفينو من مالو ىو ىذا األصل وىو متعلق برأس ا١تاؿ قبل قسمتو وقبل الثلث وقبل 
ً                                   سداد الدين أيض ا، فيجب أف تكوف مؤنة التغسيل عليو.               

صلى  يقوؿ الفقهاء: إف قوؿ النيب :(إف رأيُتنَّ ذلك-ثالثًا، أو خمًسا، أو أكثَر ِمن ذلك) قولو:
، عائد للخمس أو السبع أو أكثر من ذلك؛ ألف الثبلث سنة ولذلك يقوؿ )إف رأينت ذلك(اهلل عليو وسلم: 

                          ً         ُ                                                            الفقهاء: السنة أف تكوف ثبلث ا فإف ٓب ت نقي زاد على ذلك إٔب سبع فإف ٓب تنقي زاد ويقطع على وتر. مثل ما 
                               ُ     سنة. فلذلك عندىم السنة ثبلث، وال ي زاد قيل ُب االستجمار، لكن االستجمار الثبلث واجبة وىنا نقوؿ: 

                                                       ُ                                 عن الثبلث إال حاؿ عدـ وجود اإلنقاء مثل ماذا؟ قالو: مثل أف ي غسل ا١تيت فتخرج منو ٧تاسة بعد ذلك 
                                                                                       ُ     فيغسل مرة ثانية وثالثة لتزوؿ النجاسة اليت تكوف على جسده. و٨تو ذلك من األمور اليت يعرفها من ي غسل 

 ا١توتى.
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، )أو سبًعا(جاء ُب بعض الروايات كما ُب الصحيحُت أنو قاؿ:  :(ِمن ذلكأو أكثَر ) قولو:
                                                            ً                                 يقولوف: وٓب يثبت أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٚتع بُت رواية: أو سبع ا أو أكثر من ذلك. إال ُب رواية عند 

ة على ا٠تمس أيب داود وىي معلولة، فالصحيح أف النيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا أمر بالسبع أو أمر بالزياد
                                              ً                إف رأين ذلك، فدؿ على أف التقييد بالسبع ليس ٥تَت ا بالزيادة عليو.

  َ                                                                الغ سل با١تاء والسدر ٤تموؿ عند الفقهاء على غسلة واحدة؛ ألف كثرة الغسل  :(بماٍء وسْدرٍ ) قولو:
أو السابعة ىي  با١تاء والسدر يؤثر على اٞتلد ولذلك يقوؿ الفقهاء: إف الغسلة األخَتة الثالثة، أو ا٠تامسة،

                                                                                  ُ       اليت يكوف فيها الغسل ٔتاء وسدر. وبناء على ذلك لو بقي من السدر شيء على جسد ا١تيت فإنو ي ًتؾ فبل 
عل السدر ُ         يلـز غسلو وإزالة السدر الباقي على جسده، والفقهاء يقولوف: إف الغسل بالسدر ٬ت  السدر ورؽ  -                                                                         

                          ُ                  عل على الرأس والشعر ويؤخذ ت فلو وىو اٟتثل حثل ُب ماء فتؤخذ رغوتو فتج -معروؼ ينبت عندنا ىنا بكثرة
      ُ                                                                                         ا١تاء وي غسل بو اٞتسد، والفائدة من السدر ىو زيادة التنظيف؛ وألف فيو مادة مناسبة للموتى، الفقهاء ١تا 
ُ        ُ                     قالوا: إف ا١تقصود من السدر زيادة التنظيف. بنوا على ذلك أنو لو و جد ما ي نظف بو غَت السدر فإنو                                                               

                ً                                                       ي وىذا معروؼ قدٯت ا فيقولوف: إف ا٠تطمي يقـو مقاـ السدر لكن السدر أفضل لنص ُ              ي ستحب مثل ا٠تطم
 النيب صلى اهلل عليو وسلم عليو.

ً   لو أراد امرؤ أف ي غسل ميت ا ٔتطهر من ا١تطهرات اليت ال تضر و٬تعلها ُب الغسلة األخَتة نقوؿ: أيض ا                                                            ً        ُ                
ً    ُ                 ظيف فإهنم يقولوف أيض ا: ي شرع. ولكن السدر ىذا بناء على أف الفقهاء يعللوف أف الغسل بالسد ألجل التن                   

ال شك أفضل فإف ٓب يوجد السدر يؤخذ أي منظف من ا١تنظفات يقـو مقامو، مثل ما قلنا ُب الكلب أف 
 الًتاب يقـو مقامو ا١تنظفات األخرى كا٠تطمي والصابوف وغَت ذلك من باب القياس األولوي.

ُ                    قضية الغ سل بالسدر ش رع تغسيل ا١تيت بالسد ر، وجاء اٟتديث عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب        َ           
أف ا١ترأة اٟتائض إذا طهرت تغتسل بالسدر، فقهاء اٟتنابلة يعللوف كما ذكرت قبل قليل: أف ا١تقصود من 

                     ً                                                السدر ليس التعبد خبلف ا لبعض أىل العلم إ٪تا التنظف وبنوا على ذلك أمرين:
 .األمر األوؿ: أف غَته من ا١تطهرات يقـو مقامو
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ُ           ُ                          األمر الثا٘ب: أنو ي شرع ُب كل غ سل، فقالوا: حىت ُب غ سل اٞتنابة ي شرع أف يغتسل ا١ترء بالسدر                    ُ           ُ                
                                        ُ                                                  ويكوف ُب الغسلة األخَتة فيكوف غسلتُت؛ ألنو ال ي شرع فيو الوتر، فيكوف غسلتُت الغسلة الثانية ىي اليت 

 فيها السدر.
اآلخرة يعٍت الغسلة األخَتة، و٨تن قلنا  :(أو شيًئا من كافور-واجعلن في اآلخرِة كافورًا ) قولو:

ً        ً                            قبل قليل: الغسلة األخَتة يكوف فيها سدر في جعل مع السدر أيض ا كافور ا، والكافور ىو نوع من الطيب                  ُ                                      
ُ                 معروؼ، ويقولوف: إف للكافور خاصية ُب مناسبة طرد البهائم والدواب عن ا١تيت إذا و ضع؛ ألف لو رائحة                                                                            

                               ُ                                   ثل الذئاب وغَتىا ال تقًتب من الذي ي كفن ويغسل بسدر وكافور، كذا يذكروف         ُ                نفاثة في بعد عنو الدواب م
عل الطيب ُب تغسيل  ُ                  والعلم عند اهلل عز وجل، إذف الكافور است خدـ طيب ا وبناء على ذلك ي ستحب أف ٬ت           ُ                ً        ُ                                    

عل ُب مواطن سجوده كجبهتو وكفيو وقدميو. ُ                                      ا١تيت وما عداه ٬ت                 
 ها قبل التكفُت.أي من تغسيل :(فإذا فرغُتنَّ ) قولو:
 يعٍت أخربنٍت. :(فآذنَّني) قولو:
 تقوؿ أـ عطية: فلما فرغنا آذناه. أي أخربنا النيب صلى اهلل عليو وسلم. :(فلما فرغنا آذناه) قولو:
ق و بكسر اٟتاء لكنها لغة ىذيل يقولوف،  :(فأعطانا َحْقوهُ ) قولو: ْ                                    اٟتقو ىو اإلزار، ويسمى أيض ا ح   ِ    ً                        

َ     ولغة ىذيل لغة فصيحة وال شك ولكن لغة قريس بالفتح ح قوه.                                                 
فأعطاىم النيب صلى اهلل عليو وسلم إزاره وقاؿ:  :فأعطانا َحْقوُه. فقاؿ: )أشِعْرنها بو() قولو:

عل ٦تا يدا٘ب ، أي اجعلوا ىذا اإلزار الذي )اشعرهنا بو( ُ            أعطيتكم إياه ىو شعارىا، والشعار ىو الذي ٬ت                                          
                                     ً                                                      اٞتسد، فأنت عندما تلبس ىذه الفنيلة مثبل  ىذا شعار أي ٦تا يلي اٞتسد، والنيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

، يعٍت األنصار أقرب الناس إٕب من باقي الناس، وقوؿ النيب صلى اهلل عليو (األنصار شعار، والناس دثار)
 ، فيو مسائل:)أشعرهنا بو(: وسلم

ّ                                         ا١تسألة األؤب: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا أ خ ر إعطاءىم حقوه وإزاره عليو الصبلة والسبلـ   َ                                          
، -رضي اهلل عنها–لكي يبقى فيو أثره من عرؽ و٨توه فيكوف أقرب الناس بو عليو الصبلة والسبلـ بنتو زينب 
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َ                       سلم مبارؾ ُب أعضائو وال شك، وىذا م س ل م فعرقو مبارؾ وشعره وُب ىذا دليل على أنو صلى اهلل عليو و   ُ                               
ً                 مبارؾ وأثره كلو مبارؾ عليو الصبلة والسبلـ، وكنا قد ذكرنا قبل أنو من قروف كثَتة جد ا ٓب يثبت شيء عن                                                                               
ُ                                             النيب صلى اهلل عليو وسلم من آثاره انقطعت، نعم و جد ُب عصور متقدمة إناء النيب صلى اهلل عليو وسلم                                             

لذي كانت فيو الضبة، الذي جاء ُب حديث أنس، كاف عند أنس ٍب عند بنيو وشرب منو البخاري، وصح ا
ُ    عند اإلماـ أٛتد شعرتاف أهنما من شعر النيب صلى اهلل عليو وسلم فأوصى أف تكوف ُب عينيو حينما د فن                                                                                     –

ضيبو وىو العصا اليت يتوكأ عليها                              ُ                            ، وكاف خلفاء بٍت العباس عندىم ب رد النيب صلى اهلل عليو وسلم وق-رٛتو اهلل
          ُ                                                                          ٍب بعد ذلك ف قدت، وقد ألف أحد ا١تشايخ ا١تؤرخُت وىو تيمور باشا مشهور من علماء مصر ُب القرف 

                                                         ً     ، وأثبت أف كل أثر من آثار النيب صلى اهلل عليو وسلم ال يصح مطلق ا ال )اآلثار النبوية(          ً       ا١تاضي كتاب ا أٝتاه 
                                 ً                       رجل وال غَت ذلك من اآلثار موجودة مطلق ا، وىذا كتاب ُب اٟتقيقة         ُ                   شعر وال ب رد وال قضيب وال موضع

                                                                                  ً           ٚتيل ونفيس ١تن استطاع أف يقرأ فيو، إذف آثار النيب صلى اهلل عليو وسلم مباركة فمن وجد شيئ ا من آثاره 
ُ                                                     فح ق لو أف يتبارؾ فيو لكنها قد انقطعت وٓب يبق منها شيء..   

                    ً                                   يو وسلم إ٪تا كاف مبارك ا بتربيك اهلل عز وجل لو فإنو نيب وغَته ا١تسألة الثانية: أف النيب صلى اهلل عل
                                           ً                                                   من الناس غَت األنبياء ال ٬توز التربؾ بآثارىم مطلق ا، ال ٬توز التربؾ بأيب بكر وآثاره، أو عمر أو عثماف أو 

: إنك ال تدري أىو من الصاٟتُت أـ ال؟ السرائ -رضي اهلل عنهم–علي  ر ال                       ً                                       أو غَتىم من الصاٟتُت، أوال 
                             ً                                   يعلم هبا إال اهلل عز وجل، ىذا طبع ا غَت ا١تشهود ٢تم باٞتنة كالعشرة وغَتىم

                                                                 ً                       األمر الثا٘ب: أف ىؤالء منزلتهم تغاير منزلة النيب صلى اهلل عليو وسلم مطلق ا وال مقارنة فالنيب صلى 
لفعلو الصحابة وأٖتدى  اهلل عليو وسلم نيب، وىؤالء ليسوا أنبياء فرؽ بُت االثنُت، ولو كاف ٬توز ىذا القياس

ا تبارؾ بأثر من آثار الصحابة، آثار النيب صلى اهلل عليو  ا أف يأٌب بأثر ولو ضعيف ا ضعف ا منجرب ا أف أحد  ً                                                     أحد         ً       ً     ً                      ً   
                                ُ                                 وسلم شيء، أما آثار الصحابة فبل ي تربؾ هبا ناىيك عن الصاٟتُت فمن بعدىم.

، ىذه استفاد منها أىل العلم فائدة مهمة وىي: أف ا١ترء )أشعرهنا بو(ا١تسألة الثالثة: عندما قاؿ: 
                                     ً                                           ٭ترص على أف ٬تعل أطيب كسبو أف يكوف شعار ا لو، فاإلنساف كسبو حبلؿ ولكن ىذا اٟتبلؿ درجات 

)اعلفها بعضو أطيب من بعض ولذلك النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا سئل عن أجرة اٟتجاـ؟ قاؿ: 
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با١تاء من البئر ال تأكل من أجرة اٟتجامة شيء، ١تاذا؟ ألهنا ٦تجوجة  ، اعطها للبعَت الذي يأتيكناضحك(
فيها مص لدـ، فلذلك ا١تاؿ بعضو أطيب من بعض إما بسبب نوع الكسب، أو بسبب الشبهة فيو، أو 
                                                                       ً          ً    ألجل االستحقاؽ ُب ا١تاؿ، فاألسباب متغايرة فليكن أطيب كسبك ما دخل إٔب جسدؾ طعام ا أو شراب ا ٍب 

                                           ُ  ِ                             ا لك يعٍت ولبدنك اجعل أطيب كسبك لو ٍب ما كاف ي ك نك كبيتك ٍب بعد ذلك اجعل اٟتبلؿ            ً ما كاف شعار  
                                         ً                             ً             ً     ُب البعيد، فا١تاؿ الذي فيو شبهة وإف كاف حبلال  ترجح عندؾ أنو حبلؿ ال ٕتعلو طعام ا لك وال شراب ا وال 

ً         ً                                                    ٕتعلو لباس ا وال بيت ا، وىذه إ٪تا يعرفها الذين جاىدوا أنفسهم وراقبوىا مراق بة شديدة، والقاعدة ىذه ذكرىا         
                                                                ً         ً         شيخ اإلسبلـ ابن تيمية قضية أف اٟتبلؿ درجات وأطيب اٟتبلؿ ٬تعلو الشخص طعام ا ٍب شعار ا وىكذا، 
ولذلك كاف بعض أىل العلم ٯتتنع من أكل بعض الطعاـ اٟتبلؿ وال ٯتنع أىلو كاإلماـ أٛتد؛ ألنو كاف يرى 

        ُ                                                 أعماؿ الق رب فكاف ال يأكل منو لكن ال ٯتنع أىلو من أف يأكلوا، أف أجرة القاضي ال ٕتوز؛ ألهنا أجرة على 
، وكاف أٛتد ال يأكل من أراضي السواد وإ٪تا يأكل من -رٛتو اهلل–           ً                      لو كانت حرام ا ١تنعهم وىذا من ورعو 

أجرة كراء لو ُب واسط، أرض ُب واسط ألف واسط ليست من أرض السواد، وبيتو الذي ىو فيو مع أنو يدفع 
                                                                               ُ        رة يدفع فيو أجرة ثانية يأخذىا و٬تعلها ُب بيت ا١تاؿ ويقوؿ: إف ىذا بيت السواد يعٍت است هلك ٬تب فيو أج

أف يكوف فيو جزء بيت ا١تاؿ. وقاؿ جاء عن إماـ اٟترمُت اٞتويٍت كاف يتكلم مرة فتأتأ ُب كبلمو وتلجلج فيو 
يعٍت الشيخ –ىذه ا١تصة؟ قاؿ: إف أيب                     ً                                        مرة فطأطأ رأسو قليبل  ٍب قاؿ: ىذا من أثر تلك ا١تصة. فقيل لو: ما

،  -أبا ٤تمد اٞتويٍت ُب جبللة قدره وعلمو ً                          ً    ً  أبا ٤تمد اٞتويٍت كاف حريص ا على أال يطعم بنيو إال ماال  حبلال                       
                                        ً                                                   وأنو ُب ذات مرة جاءت جارية ٞتارنا وكنت رضيع ا فألقمتٍت ثديها فارتضعت فلما جاء والدي رآىا خارجة 

 -وىو رضيع أقل من سنتُت-أهنا تأكل الربا ىذه اٞتارية فقاؿ: فأدخل والدي يده من الدار، وقد كاف يعلم 
ُب فمي فأخرج تلك الرضعة ولكن بقي منها بقية ىذه البقية أرى فيها أثر ُب لسا٘ب. وال تظن ذلك أنو من 

ن اٟتبلؿ فإنو األساطَت لكنو حقيقة، ذكر أىل العلم أف من حفظ بدنو ال أقوؿ عن اٟتراـ وإ٪تا عن ا١تشتبو م
ً           ً               سينطق بينابيع اٟتكمة، يعٍت ٬تعل اهلل عز وجل اٟتكمة على لسانو سواء كاف فقه ا، أـ بيان ا، أـ فصاحة، ال                                                                    
ً                                 يلـز أف يكوف فصيح قد يكوف فقه ا وىكذا، ولذلك اإلنساف دائم ا ٭ترص لنفسو وألبنائو أال يطعمهم ال                            ً                             

ً                   نة ألحد فيو، واآلثار ُب ذلك كثَتة جد ا لكن أردت ٔتناسبة أقوؿ اٟتبلؿ وإ٪تا أطيب اٟتبلؿ، أما اٟتبلؿ فبل م                                
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، أي اجعلن ما وأب البدف ثوب النيب صلى )أشعرهنا بو(قضية اإلشعار أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
 اهلل عليو وسلم لربكتو ىذه من جهة، وٟتلو من جهة أخرى، وال شك أف كلو حبلؿ.

قلنا: إف الصحيح ال ٬تمع بُت السبع أو أكثر ُب الرواية اليت عند  :وفي رواية: )أو سبًعا() قولو:
 أيب داود.

والبداءة باليمُت ُب الغسل سنة فيما فيو أمراف مثل اليدين  :(وقاؿ: )ابدْأَف بمياِمنها) قولو:
ً   والقدمُت و٨تو ذلك، وأما عمـو اٞتسد فيكوف التعميم واحد ا.                                                   

                      ُ                          ٔتواضع الوضوء ُب الغسل في سن، فاستحب أىل العلم عند أي ابتدأف  :ومواِضِع الُوضوء() قولو:
، أنو يعود للطيب وىو )ومواضع الوضوء(                     ُ                                تغسيل ا١تيت أف يوضأ ٍب ي غسل، وفهم بعض أىل العلم بقولو: 

عل الطيب ُب مواضع الوضوء وىي األعظم السبعة. ُ                                          الكافور، وبناء على ذلك فيقولوف: إنو ي ستحب أف ٬ت           ُ                                     
ـّ عطيةَ ) قولو: ا١تراد بثبلثة قروف أي ثبلثة ضفائر جدلن  :(قالت: وجعْلنا رأَسها ثالثَة ُقروف وأف أ

شعرىا، واٟتقيقة أف جعل الرأس ثبلثة قروف يستلـز منو التمشيط أي كد الشعر، وقد جاء ُب رواية أف أـ 
 قالت: فامشطنها ٍب ضفرف رأسها ثبلثة قروف.  -رضي اهلل عنها–عطية 

عل الضفائر، أما تضفَت شعر ا١تيتة:  ُ             فاٞتمهور على أنو ي قرف ٕتعل الضفائر إال اٟتنفية فَتوف أنو ال ٕت                                        ُ                
ودليلهم: أنو ال يكوف ىناؾ تضفَت إال بتمشيط والتمشيط فيو إسقاط للشعر ويروف أنو ٬تب أف يبقى الشعر 

ذه الرواية ذكر على ىيئتو ولذلك ال يؤخذ من شعر ا١تيت شيء، أما ٘تشيط ا١تيت فاإلماـ أٛتد ١تا رويت لو ى
قوؿ أـ عطية ُب غَت  -رٛتهم اهلل–أف ُب نفسو شيء من التمشيط، ولذلك ٛتل كثَت من فقهاء اٟتديث 

أف ا١تراد بذلك أهنن ضفرهنا؛ ألف ُب لساف العرب التمشيط  -رضي اهلل عنها–الصحيح أهنن مشطن زينب 
شط من فعلو سيسقط شيء من الشعر ىو التضفَت يعٍت ترتيب الشيء وال يلـز استخداـ ا١تشط؛ ألف ا١ت

 ولذلك ا١تيت ال يؤخذ من شعره شيء ال من ٟتيتو وال من شعره وال من غَت ذلك.
 *** المتن ***
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قاؿ: بينما رجٌل واقٌف بعرفَة، إذ وقَع عن  -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباٍس  - ٙٙٔ
)اغسُلوه بماٍء وسدٍر، فقاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  -أو قاؿ: فَأَوقصتوُ -راِحلتو فوقصْتُو 

 .القيامِة ملبًيا( وكفُّْنوه في َثوبين، وال ُتحنّْطُوه، وال ُتخمّْروا رأَسو؛ فإنَّو يُبعث يوـَ 
 . )وال ُتَخمّْروا وجَهُو، وال رأَسو(وفي روايٍة: 

 الوقص: كسر العنق.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
أي واقف على ناقتو، والوقوؼ بعرفة ٦تا يسن فيو أف يكوف  :(قاؿ: بينما رجٌل واقٌف بعرفةَ ) قولو:

ل كما قاـ النيب صلى اهلل عليو وسلم يدعو اهلل عز وجل             ً                                 ا١ترء فيو واقف ا على قدميو أو على ناقتو هلل عز وج
                                                            ً                                      وأكثر من الدعاء واالبتهاؿ، فالسنة ُب يـو عرفة أف يكوف ا١ترء واقف ا ُب الدعاء واالبتهاؿ لو سبحانو وتعأب، 
                  ً                                              ُ                              وىذا الرجل كاف واقف ا على ناقتو فوقع عن راحلتو إما بسبب كونو فيو ن عاس فسقط أو ألف الراحلة التفت 

ً                                 ً  علـو أف الراحلة إذا التفت فجأة وٓب يكن ا١ترء مستعد ا عليها أو منتبه ا اللتفاهتا رٔتا سقط عنها، فليس عيب ا وم                 ً                                                
ُب ا١ترء أف يكوف قد سقط عن راحلتو؛ ألف ىذا رٔتا غفلة منو ولذلك فإف األعشى منفوحة إ٪تا مات عندما 

ُ                                 سقط من على ناقتو فد فن ىنا ُب منفوحة، ا١تقصود من ىذا أ ف السقوط قد يكوف حىت ٦تن ٬تيد ركوب                   
 الراحلة.

–أي فاندكت عنقو فانكسرت فمات  :(أو قاؿ: فَأَوقصتوُ -إذ وقَع عن راِحلتو فوقصْتُو ) قولو:
 .-رضي اهلل عنو

                           ُ                          ىذا يدؿ أوؿ شيء على وجوب الغ سل وتكلمنا عنو قبل، وأنو  :(اغسُلوه بماٍء وسدرٍ ) قولو:
ُ                                  ً                    ً                                  ي ستحب أف يكوف بسدر ولو كاف ا١ترء ٤ترم ا؛ ألف السدر ليس طيب ا وإ٪تا ىو للتنظيف ٓتبلؼ الكافور فإف 
                                                                    ُ                     الكافور طيب ولكن السدر للتنظيف، ولذلك ا١ترأة احملرمة إذا طهرت من حيضها ي شرع ٢تا أف تغتسل ٔتاء 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٙٓ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

َ                    ُ                            و ا١تقصود منو التنظيف، والذي ال يػ غ س ل ىو الشهيد الذي ي قتل ُب ا١تعركة فقط وقاس عليو وسدر؛ ألن  ُ                               
ً                  ُ                            الفقهاء من ق تل مظلوم ا أيض ا فيقولوف: إنو ال ي غسل. وما عداىم فإهنم يغسلوف.      ً       ُ             

أي ُب ثوبيو و٫تا القميص الذي كاف عليو ورداءه فيجعل ُب الثوبُت  :(وكفُّْنوه في َثوبين) قولو:
عل ٖتت بعض ٍب ي لف األٯتن على األيسر وىكذا  ُ ي   عل إزار ا لو إ٪تا ي درج إدراج ا ٬ت  ُ              ُ                        درج فيهما إدراج ا ال ٬ت     ً          ُ         ً        ُ      ً               

 األٯتن واأليسر.
نط. :(وال ُتحنّْطُوه) قولو: ُ    أي ال تطيبوه؛ ألنو ٤تـر أو لو حكم احملـر فبل ٭ت                                          
 ً                           ف ا، وُب رواية ُب مسلم أف النيب أي ال تغطوا رأسو وإ٪تا يبقى مكشو  :(وال ُتخمّْروا رأَسو) قولو:

ً   ، أي اكشفوا وجهو أيض ا.)ال ٗتمروا وجهو وال رأسو(صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:                      
 فقو الحديث:

                                                                   ً  ا١تسألة األؤب: ما سبق ذكره من وجوب التغسيل واستحباب أف يكوف ماء وسدر ا.
ا زاد عن ما يسًت العورة إ٪تا ىو                         ُ                                    ا١تسألة الثانية: أف احملـر ي كفن ُب ثوبُت، وىذا يدؿ على أف الثوب م

              ً  سنة وليس واجب ا.
مر رأسو. نط أي ال ٯتس الطيب وال ٮت  ُ         ا١تسألة الثالثة: أف احملـر ال ٭ت                       ُ                            

ا١تسألة الرابعة: ىذا اٟتديث استدؿ بو أىل العلم على أف الوجو للمحـر ال ٬توز تغطيتو للرجل، 
، وبناء على ذلك فإهنم يقولوف: إف الوجو من وال وجهو()وال ٗتمروا رأسو واستدلوا بالرواية اليت عند مسلم: 

ً                الرأس فبل ٬توز تغطيتو، فبل ٬توز للنائم إذا كاف ٤ترم ا أف يغطي وجهو وال ٬توز لو أيض ا أف يغطي وجهو                              ً                                             
)وال ٗتمروا بناء على رواية مسلم  -رٛتو اهلل–                      ُ                               بكماـ و٨توه. وىذا الذي ي فيت بو الشيخ عبد العزيز بن باز 

، وال ٬توز أيض ا تغطيتو إذا كاف نائم ا و٨توه فإف فعل ، وجهو( ً                فَتى الشيخ أف الكماـ للرجل ال ٬توز للمحـر                      ً                                                  
ذلك فعليو الفدية وىي فعل ٤تظور واحد من ثبلثة أمور: إما الصياـ، أو الصدقة، أو النسك. وقاؿ بعض 

دة سفياف وكل الرواة دونو ٓب أىل العلم: إف ىذا اٟتديث وإف كاف ُب صحيح مسلم إال أنو تفرد هبذه الزيا
، ولذلك فإف كثَت من علماء العلل وأظن منهم أبو حاًب ٔتا نقل عنو ابنو ُب )وال ٗتمروا وجهو(يرووا زيادة: 
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، وقالوا: إف الوجو إ٪تا مأخوذ من ا١تواجهة ا١تقابلة وإف الرأس )وال ٗتمروا وجهو(العلل ضعفوا ىذه الزيادة: 
ز وجل أمر بغسل الوجو ؤتسح الرأس ففارؽ بُت الرأس وبُت الوجو فيكوف العربة ُب يغايره. ولذلك فإف اهلل ع

 قضية وجوب تغطية الوجو وعدمو إ٪تا ىو ىذا اٟتديث.
 *** المتن ***

ـّ عطيَة األنصارية قالت: نُِهيَنا عن اتّباِع الَجنائِز، ولم يُػْعَزـْ علينا. - ٚٙٔ  عن أ
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
ِ                القاعدة عند ٚتاىَت األصوليُت أف الصحايب إذا قاؿ: هنينا، أو أ م رنا. فإنو ٤تموؿ  :(نُِهيَنا) قولو:  ُ                                                     

 على الرفع أي أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ىو الناىي أو اآلمر.
 وا١تراد باتباع اٞتنائز أمراف: :(نُِهيَنا عن اتّباِع الَجنائزِ ) قولو:

 وصو٢تا للمقربة.األمر األوؿ: اتباعها قبل 
 األمر الثا٘ب: اتباعها بعد وصو٢تا للمقربة.

                  ً                                                               وكل ذلك يسمى اتباع ا للجنائز، وقد جاء عن النيب صلى اهلل عليو وسلم عدة أحاديث ُب النهي 
عن اتباع ا١ترأة للجنائز ال يصح منها إال ىذا اٟتديث، وحديث لعن النيب صلى اهلل عليو وسلم زوارات 

 حاديث ُب الباب.القبور، ىذه أصح األ
: إنو ١تا هنينا عن -رضي اهلل عنها–ويقابل العزٯتة الًتخص، فكأهنا تقوؿ  :(ولم يُػْعَزـْ علينا) قولو:

                 ُ                                                  اتباع اٞتنائز ٓب ن لـز بذلك، وإ٪تا يكوف من باب الكراىة فقط دوف التحرٙب.
 فقو الحديث:

لمرأة أف تزور ا١تقربة، قالوا: ألف أـ ا١تسألة األؤب: استدؿ أىل العلم هبذا اٟتديث على أنو ٬توز ل
قالت: ٓب يعـز علينا. ولكن ماذا نقوؿ ُب مقابل حديث النيب صلى اهلل عليو وسلم:  -رضي اهلل عنها–عطية 

؟ ال بد أف نقوؿ: إف ىذا اٟتديث يوجو فإف وجهت ذاؾ اٟتديث بزوارات القبور أي )لعن اهلل زوارات القبور(



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٛٓ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ً      البلٌب يزرهنا دائم ا ىو  ً                                             لعن شديد جد ا فقلت: اليت يزرهنا دائم ا. نقوؿ: ما الدليل عليو؟ فهذه كبَتة من كبائر                                      ً           
ً          ُ    الذنوب ملعونات ليس أمر ا بالسهل؟ ما الدليل على ا١تلعونات فقط إ٪تا ىن اليت يزرهنا دائم ا؟ ففيها ب عد                                                           ً                      

                   ً  ىذا الفعل يكوف موجب ا  بعض الشيء، تقوؿ: داللة اللفظ؟ نقوؿ: ال، داللة اللفظ قد تدؿ على ا١تبالغة أف
 للعن. 

                                                             ُ                         فإف قيل: إف ىذا اللعن زوارات القبور منسوخ. نقوؿ: إف اللعن ال ي نسخ. ولذلك بعض أىل العلم 
من ا١تعاصرين يقوؿ: استقرأت األحاديث اليت فيها لعن ال ٭تكم بنسخ حديث فيو لعن. إذف ما الذي يوجو؟ 

: إما أف أـ عطية نقوؿ: إ٪تا يكوف التوجيو ٟتديث أـ عطية فإنو                                     ً                 ذاؾ أقوى من حيث الصياغة، فنقوؿ: أوال 
ىي اليت فهمت عدـ العـز وٓب يصلها حديث اللعن فنأخذ بقو٢تا األوؿ الذي روتو ونًتؾ  -رضي اهلل عنها–

اٞتزء األخَت الذي فهمتو، فنأخذ ما روتو من النهي وال نأخذ ما فهمتو من عدـ العـز فنقوؿ: النهي ثابت ُب 
 ٤تلو.

إ٪تا قالت ذلك وعلمتو قبل أف يأٌب حديث  -رضي اهلل عنها–   ً                            اني ا: أو أننا نقوؿ: إف أـ عطية ث
بالعـز  -رضي اهلل عنها–اللعن الذي فيو التأكيد الشديد فيكوف العـز قد ورد بعد ذلك، وعدـ علم أـ عطية 

ً                                                          ليس علم ا بالعدـ فنقوؿ: اللعن ىو ا١تتأخر فما ا١تانع بدؿ من أف نقوؿ   العكس، فنرد على دعواؾ بالعكس.      
    ً                                ُ                                             ثالث ا: أننا نقوؿ: إف حديث أـ عطية ٓب ي عـز عليهن ُب إحدى صورة االتباع وىو االتباع قبل 
الوصوؿ إٔب ا١تقربة، منهيات لكن هني كراىة ا١تشي مع اٞتنازة، الوصوؿ للمقربة ودخوؿ النساء إليها منهي 

العلم: أف النساء ٦تنوعات من دخوؿ ا١تقابر ومن شهود عنو و٦تنوع ولذلك نقوؿ: الصحيح من قوؿ أىل 
         ً                                                                           الدفن مطلق ا ال ٬توز ٢تم ذلك، واألحاديث ُب ذلك صر٭تة ومتوجهة واٟتديث الذي عند ابن ماجو صريح 

ً                جد ا لكن فيو مقاؿ.   
 *** المتن ***

)أسرُِعوا ، عن النبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: -رضي اهلل عنو-عن أبي ُىريرة  - ٛٙٔ
 .لَجنازِة؛ فإف تُك صالحًة فخيٌر تقدّْموَنها إليو، وإف تُك سوى ذلك فشرّّ تضُعونو عن رِقَاِبكم(با
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 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

اإلسراع يكوف ُب أمور: بتجهيزىا، ويكوف بسرعة الصبلة عليها، ٍب  :(أسرُِعوا بالَجنازةِ ) قولو:
ً                       أف يكوف ا١تشي سريع ا وليس رويد ا، واإلسراع باٞتنازة ىو                                   ُ     بسرعة ا١تشي عند إيصا٢تا للقرب، لذلك ي ستحب           ً                 

، فما سيكوف )إف تك صاٟتة فخَت تقدموهنا إليو(السنة؛ ألهنا كما قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم عللها: 
 أمامها من ا٠تَت ُب القرب خَت ٢تا من الدنيا وما فيها.

أي ٓب تك صاٟتة فشر تضعونو عن  :(وإف تُك سوى ذلك فشرّّ تضُعونو عن رِقَاِبكم) قولو:
أهنم كانوا يأمروف إذا توفوا ىم أف يدفنوا ُب أقرب  -رضواف اهلل عليهم–رقابكم، ولذلك ثبت عن الصحابة 

          ُ                                                                                   وقت حىت ال ت نتظر هبم صبلة فريضة، يدفنوا مباشرة؛ ألهنا السنة، والناس ُب ىذا الزماف أصبحوا يبتعدوف عن 
رجاء اجتماع الناس أو قرابات أو غَت ذلك وكلو خبلؼ السنة، فإف السنة اإلسراع          ً               السنة كثَت ا ويطيلوف األمد 

 -وىذه فتوى الشيخ عليو رٛتة اهلل–                                          ُ                   باٞتنازة، بل إف ا١تشايخ أفتوا أف من أوصى أف ي دفن ُب بلد غَت بلده 
 يلـز الوفاء هبذه                                                     ُ                        أنو ال يلـز الوفاء هبذه الوصية، مات ُب الرياض وأراد أف ي دفن ُب مكة أو ُب ا١تدينة ال

: ٥تالفة للسنة من حيث اإلسراع، وفيها مؤنة على غَته ال ي لـز الوفاء هبا، فنقوؿ:                         ً                                                   ُ                      الوصية، والسبب؟ أهنا أوال 
                                                  ُ                                        إف ىذه الوصية ال يلـز الوفاء هبا بل األفضل والسنة أف ت دفن حيث توُب صاحبها، وىناؾ جوانب نظامية 

                                      ُ                  ج الببلد اإلسبلمية ا١تقابر ىناؾ مؤقتو قد ت نبش القبور وىكذا، ىذه مسألة أخرى أو ا١تغًتبوف الذين خار 
 فيقوؿ: ال ندفنهم ُب ببلد غَت إسبلمية. وىكذا.

 *** المتن ***
قاؿ: صلَّيُت وراَء النبّي صلى اهلل عليو وسلم  -رضي اهلل عنو-عن سُمرة بن ُجندب  - ٜٙٔ

ـَ َوْسَطها.  على امرأٍة ماتْت في نفاِسها، فقا
 :رح ****** الش

 مفردات الحديث:



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٓٔ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ـَ َوْسَطها) قولو: أي  :(صلَّيُت وراَء النبّي صلى اهلل عليو وسلم على امرأٍة ماتْت في نفاِسها، فقا
أف النيب صلى اهلل عليو وسلم جعلها أمامو وكاف ُب وسطها عليو الصبلة والسبلـ، وُب ىذا دليل على موضع 
                                                    ُ                                    ُ     اإلماـ أو ا١تصلي على اٞتنازة، فإف ا١ترأة ىنا نص على أنو ي صلى عليها ُب وسطها، وأما الرجل فإنو ي صلى 

عند رأسو، فيكوف للرجل موضعاف واألصح ُب عليو عند صدره، وجاء رواية عن اإلماـ أٛتد أنو يصلى عليو 
                                   ُ                                                     النقل عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو ي صلى عليو عند صدره، وبناء على ذلك لو اصطف رجاؿ ونساء 
ُ                                                        ُ                                       ي صلى عليهم فإنو يوضع صدور الرجاؿ عند أواسط النساء، ١تاذا ي صلى على ا١ترأة ُب وسطها؟ قالوا: الفائدة 

 من ذلك أمراف:
: سًتىا، فإهنم ُب عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب يكن يوضع على النساء شيء األمر األوؿ

١تا رأت نساء اٟتبشة يضعوف كأمثاؿ  -رضي اهلل عنو–يسًت جسدىا، وقد جاء أف أوؿ من وضع ذلك أٝتاء 
                                                                       ُ            ا٢تـر من خشب و٨توه لكي يسًت جسد ا١ترأة، فلذلك لكي يكوف أسًت للمرأة عن األعُت ي صلى عليها ُب

 وسطها.
                                       ُ                                                 األمر الثا٘ب: لكي ٯتيز النساء من الرجاؿ، في عرؼ جنازة الرجل من جنازة ا١ترأة من حيث أف الدعاء 
للمرأة غَت الدعاء للرجل عند بعض الفقهاء، ألف من الفقهاء من يقوؿ: إف ا١ترأة إذا كانت متوفاة فإنو إذا 

ً     ً                          د عي ٢تا ما يقاؿ: وأبد٢تا زوج ا خَت ا من زوجها، وإ٪تا يقاؿ: أبد       ً    ً               ً   ً            ٢تا دار ا خَت ا من دارىا وأىبل  خَت ا من أىلها. ُ                         
ً     ً                                                                لكن ال يقاؿ: وأبد٢تا زوج ا خَت ا من زوجها. ولكن رجح الشوكا٘ب وىذا ىو الصحيح لعمـو النص أنو يقاؿ                       
ً     ً                                ىذا الدعاء للرجل وا١ترأة مع ا فيقاؿ حىت للمرأة: وأبد٢تا زوج ا خَت ا من زوجها. ولذلك ال فرؽ بُت دعاء                               ً                         

         ً                                                                             ا١ترأة مطلق ا إال ُب الضمَت: أبد٢تا، وأبدلو، وما عدا ذلك فالدعاء بينهما واحد، فقوؿ الفقهاء: الرجل ودعاء 
 إنو يفارؽ بينهما ُب الدعاء. الصحيح: أنو ليس كذلك كما قرره الشوكا٘ب وغَت واحد من أىل العلم.

  



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٔٔ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

، وقبل أف أختم أود أف أبُت ُب ىذه األياـ الفاضلة أياـ العشر من باب التذكَت  للجميع وىذا معلـو
أنو قاؿ: ٕتردوا كاٟتجيج. يقوؿ اإلماـ أٛتد وإسحاؽ بن  -رضي اهلل عنو–فإنو جاء أف عمر بن ا٠تطاب 

راىويو فيما نقلو عنو إسحاؽ بن منصور أف معٌت قوؿ عمر: ٕتردوا كاٟتجيج. أي افعلوا مثل ما يفعل 
ىذه األياـ أياـ العشر أياـ فاضلة وال شك بل ىي  اٟتجيج، ليس بالنص وإ٪تا ٔتا ورد بو السنة، ولذلك فإف

كما جاء ُب رواية عند ابن حباف –أفضل أياـ اهلل عز وجل، وقد جاء عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ 
، وقاؿ كعب األحبار: إف اهلل عز وجل نظر )أفضل األياـ عند اهلل أياـ العشر من ذي اٟتجة(: -وابن خزٯتة

فأحب األياـ إليو األشهر اٟتـر ٍب نظر ُب ىذه األشهر اٟتـر فأحبها إليو شهر ذي اٟتجة ُب أياـ العاـ 
ُ                                                          وأحب ذي اٟتجة إٔب اهلل العشر األ وؿ منو. فهي من أحب األياـ إٔب اهلل عز وجل، ولو ٓب يكف ُب فضلها                            

، قالوا:  من ىذه العشر()ما من أياـ العمل الصاّب فيهن أحب إٔب اهللإال أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
)وال اٞتهاد ُب سبيل اهلل إال رجل خرج ٔتالو ونفسو فلم يرجع من ذلك وال اٞتهاد ُب سبيل اهلل؟ قاؿ: 

، وىنا نقف عند مسألة أف بعض الناس رٔتا أرسل رسائل بأحاديث موضوعة ُب فضل بشيء(           ً                                                                      ، لكفى فضبل 
دث  ُ    ىذه األياـ مع أف فضلها عظيم ال شك، لكن ال ٖت   إال ٔتا صح بو النقل عن النيب صلى اهلل عليو وسلم.                                       

، دليل على )ما من أياـ العمل الصاّب فيهن أحب إٔب اهلل(وُب قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
مسألة مهمة تتعلق بفضل ىذه األياـ وىو أف مطلق العمل الصاّب ُب ىذه األياـ مشروع وىو فاضل، فاألياـ 

 وا١تواسم الفاضلة نوعاف:
                   ُ                                                             النوع األوؿ: مواسم ي شرع فيها أعماؿ ٓتصوصها، مثل يـو اٞتمعة ال يصاـ مع أنو يـو فاضل.

                                           ً                                     النوع الثا٘ب: أياـ أطلق العمل الفاضل فيهن ٚتيع ا، فكل عمل فاضل فيهن فاضل وىي األشهر 
 اٟتـر األربعة وعشر ذي اٟتجة.

يها أفضل. ففي ىذه العشر افعل ما فهنا النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: إف مطلق العمل الصاّب ف
شئت من خَتات، من صياـ، من صدقة، وغَت ذلك، ولكن يتأكد ُب ىذه األياـ أمور تشابو هبا اٟتجيج  
كما قاؿ عمر بن ا٠تطاب: ٕتردوا كاٟتجيج. أي كونوا مثلهم، ما الذي يشابو بو اٟتجيج؟ أوؿ ىذه األمور 

ً              ً  اليـو العاشر، فيتأكد على ا١تسلم تأكد ا شديد ا إف كاف قادر ا  وىو أ٫تها وأفضلها: أف اٟتاج يذبح ىديو ُب       ً                                   



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٔ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

أف يضحي، وقد ضحى النيب صلى اهلل عليو وسلم، وٓب يرد حديث بعينو اٟتديث الذي جاء ُب سنن ابن 
ماجو من حديث زيد بن أرقم وغَته فيها مقاؿ إهنا تقع عند اهلل عز وجل ٔتكاف قبل أف تصل األرض، لكن 

 شك وىي سنة أبيكم إبراىيم عليو السبلـ، يقوؿ أىل العلم: وجو ا١تشاهبة للحجيج أنو ىي مشروعة وال
: اٟتاج ىنا يذبح فتذبح.     ً                      أوال 

    ً                                                                             ثاني ا: أف اٟتاج السنة لو أف ٭تلق كما ُب النيب صلى اهلل عليو وسلم بعد النحر، وكذلك الذي 
حيتو أخذ من شعره ففيها وجو يضحي فإنو عشرة أياـ ال يأخذ من شعره وال ظفره شيء فإذا ذبح ض

 مشاهبة.
                ُ                                                                     األمر الثا٘ب: أنو ي شرع ُب ىذه األياـ صياـ التسعة أياـ األوؿ منو، وقد ورد فيو حديثاف: حديث 

رضي –عند أىل السنن من حديث بعض أزواج النيب صلى اهلل عليو وسلم، وُب ا١تسند من حديث حفصة 
   ً                                              أصبل  أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يصـو ىذه األيامن ، و٣تموع األحاديث يدؿ على أنو لو -اهلل عنها

                                                ً                                          وصياـ  النيب صلى اهلل عليو وسلم ٢تذه األياـ كاف معروف ا عند الصحابة، ولذلك ثبت عن اٟتر بن الصياح 
ً  يعٍت ُب مكة ٦تا يدؿ على أف ابن عمر غالب ا سيكوف حاج ا–أنو قاؿ: جاورت مع ابن عمر  فما ترؾ صياـ  -                                    ً          

لصحابة كانوا يصوموف العشر فهو مستقر عندىم أف صياـ العشر من ذي اٟتجة سنة، وذكرت أف العشر. فا
فهو باعتبار إما  -رضي اهلل عنها–فيو حديثاف ٣تموع طريقهما يدؿ على أنو مشروع، وما جاء عن عائشة 

                  ُ          ً    ٓب تره، أو أنو كاف ي فطر أحيان ا ُب  -رضي اهلل عنها–٤تموؿ على أنو تقصد ا١تواظبة على الفعل، أو أهنا 
ُ                                                 ت قدر النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تكانو وىو حملبتو ٢تا رٔتا  -رضي اهلل عنها–يومها، ومعروؼ كيف أف عائشة 

أفطر عندىا فإهنا تقدر، فلذلك ٓب تكن تصـو إال ُب شعباف، فإذا جاء قدمت لو الطعاـ، فالنيب صلى اهلل 
 م لتطيب خاطرىا رٔتا أفطر ُب ىذه األياـ ألهنا سنة.عليو وسل

إذف فالصياـ ُب ىذه األياـ سنة وخاصة يـو عرفة، واٟتديث فيو ُب الصحيح من حديث أيب قتادة: 
 .)أف صـو يـو عرفة يكفر سنة(

ُ                      األمر الثالث ٦تا يشرع ُب ىذه األياـ: وىو قضية اإلمساؾ عن الشعر والظ فر، واإلمساؾ عن الشعر                                                               
أف النيب صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنها–الظفر ثبت فيو حديث ُب صحيح مسلم من حديث أـ سلمة و 
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، ا١تراد بالشعر (اإذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أف يضحي، فبل ٯتس من شعره وبشره شيئً )وسلم قاؿ: 
ً        ً        ً                                        ا١تعروؼ ال قص ا وال نتف ا وال حلق ا، وا١تراد بالبشر إ٪تا ىو األظافر فتسمى األ ظافر بشرة، وأما اٞتلد ا١تيت            

                                                                      ً       كالذي يكوف على الشفاه ىذا جلد ميت ساقط فلو أزلتو ال ضرر عليك وليس داخبل  ُب ذلك.
                                              ً      ً   يقوؿ قائل: األضحية سنة فكيف نرتب على السنة أمر ا واجب ا؟.س: 
ده نقوؿ: نعم، إف من دخل ُب السنة ترتب عليها واجب مثل السبلـ، فاالبتداء بالسبلـ سنة ور  جػ:

 واجب، وىكذا ٢تا نظائر ُب الشريعة كثَتة.
ُ    ، إذف الذي ٯت سك )إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أف يضحي(الرسوؿ صلى اهلل  عليو وسلم قاؿ:             

عن شعره وظفره إ٪تا ىو من أراد أف يضحي، الذي يدفع األمواؿ ىو الذي ٯتسك، أما ا١تضحى عنو الزوجة، 
ُ              األبناء، فإنو ال ٯت سك، الوكيل ال  ً           ٯتسك، بعض الناس يريد أف يتحايل فيقوؿ: أوكل شخص ا يضحي عٍت                                                             

ُ                           فيمسك الوكيل. نقوؿ: ال، من الذي أراد أف يضحي؟ أنت، فأنت الذي ٘ت سك، إذف من دفع الدراىم ىو                                                              
 الذي ضحى.

             ُ                                                                   األمر األخَت ٦تا ي شرع ُب ىذه األياـ: أف ىذه األياـ أياـ ذكر هلل عز وجل ولذلك النيب صلى اهلل 
، العج رفع الصوت بالتكبَت والتهليل والتلبية، والثج )العج الثج(وسلم ١تا سئل ما أفضل اٟتج؟ قاؿ: عليو 

ً                                                                   إىراؽ الدـ، من ٓب يكن حاج ا ىو مثلو فإنو يرفع صوتو بذكر اهلل عز وجل والتكبَت ُب ىذه األياـ ويذبح                         
، ا١تقصود أف ىذه -هلل عنورضي ا–أضحية، ومن تشبو بقـو فهو منهم كما ثبت ُب السنن من حديث أنس 

كانا   -رضي اهلل عنهما–      ُ                                                                  األياـ ي شرع فيها رفع الصوت بالذكر وقد ثبت ُب الصحيح أف أبا ىريرة وابن عمر 
ُب مثل ىذه األياـ ٮترجاف لؤلسواؽ فيكرباف ويكرب الناس بتكبَت٫تا وىذا ما يسمى بالتكبَت ا١تطلق، فيشرع 

         ُ                                                العيد أف ي كرب التكبَت ا١تطلق على الفراش وُب السوؽ وُب السيارة إٔب  ُٖٓب ىذه األياـ من غياب مشس أمس
والشخص يكوف وحده وُب ا١تسجد وُب كل مكاف تستطيع أف تكرب فيو كرب، وُب ىذا كما قلنا: مشاهبة 

 

 
 ُ                                        ي لقي احملاضرة فقد كانت ُب األياـ العشر من ذي  -حفظو اهلل–ا١تفرغ: وىذا ُب اليـو الذي كاف الشيخ عبد السبلـ  ٖٓ

 اٟتجة.
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                  ُ     وىذه من السنن اليت ت شرع  -رضي اهلل عنو–                                       ً             للحجيج كما قاؿ عمر: ٕتردوا كاٟتجيج. أو ٨تو ا ٦تا قاؿ عمر 
أفضل الدعاء دعاء يـو عرفة، وأفضل ما )األياـ ومن أفضل الذكر ُب ىذه األياـ يـو عرفة التهليل ُب ىذه 

، ُب ىذا اليـو ُب يـو عرفة ال تنسى أف (قلتو أنا، والنبيوف من قبلي: قوؿ ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو
ً            تكثر من هتليل اهلل عز وجل والثناء عليو سواء كنت حاج ا أـ ٓب تكن  ً                             حاج ا فأكثر من الثناء على اهلل عز                                                   

 وجل وأكثر من هتليلو وتسبيحو و٘تجيده سبحانو وتعأب، وىكذا سائر األعماؿ ا١تشروعة ُب ىذه األياـ.
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 ٕٓالشريط: 
 *** المتن ***

؛ أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو -رضي اهلل عنو -عبد اهلل بن قيس-عن أبي ُموسى  - ٓٚٔ
 الصَّاِلَقِة، والَحاِلَقِة، والشَّاقَّة.وسلم َبِريَء من 

 الصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
أي قاؿ: أنا بريء، وبراءة النيب صلى اهلل عليو  :(أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم َبِريءَ ) قولو:

وسلم من ىؤالء من عملهم ومن أصحاهبا حاؿ فعلهم ىذا الفعل وليس براءة تامة إذ أف ىذه األعماؿ ال 
 تنفي اإلٯتاف بالكلية.

صيبة، الصالقة كما عرفها الشيخ عبد الغٍت بأهنا اليت ترفع صوهتا عند ا١ت :(َبِريَء من الصَّاِلَقةِ ) قولو:
إذف ا١تراد بالصالقة السالقة بالسُت فالصالقة والسالقة واحد فهي اليت سلقت بلساهنا فرفعت صوهتا ٔتا ال 
                                                     ً                                        ينبغي ٢تا، أمراف: رفعت صوهتا، ٔتا ال ينبغي ٢تا، والعرب كثَت ا ما يأتوف بالسُت مكاف الصاد و٨تن نقرأ ُب  

د ن ا الص ر اط  }كتاب اهلل عز وجل:  َ  اى   َ ِّ     َ  ِ  ْ ت ق يم    ِ   َ ال م س   َ ْ  ُ )اىدنا السراط [، من القراءات السبعية ٙالفاٖتة: { ] ْ 
ْ  ل س ت  ع ل ي ه م  }، بل إف ُب قراءة حفص اليت نقرأ هبا ُب آخر سورة الغاشية قوؿ اهلل عز وجل: ا١تستقيم(  ِ  َْ َ   َ  ْ  َ
ِ  ٍ ٔت  ص ي ط ر    ْ َ لعرب  بالسُت، فا )لست عليهم ٔتسيطر([، من طريق طيبة النشر عند مد ا١تنفصل ٕٕالغاشية: { ]ِ ُ

ُ  ُ  ْ س ل ق وك م  }   ً                                                          كثَت ا ما يقلبوف بُت ىذين اٟترفُت السُت والصاد، وقد جاء ُب كتاب اهلل:  [ ٜٔاألحزاب: { ]َ َ 
، )صلقوكم(بالسُت، وُب قراءة شاذة  ، فا١تقصود أف الصالقة ىي السالقة اليت ترفع صوهتا بأمر ٦تنوع و٤تـر

على ىذا ا١تيت، أو بالنياحة بأف تتسخط على قضاء وا١ترأة الصالقة ىي اليت ترفع صوهتا إما بالندب بأف تثٍت 
اهلل عز وجل وقدره، أو بالسب والشتم لغَتىا أو الدعاء على نفسها، وكل ىذه األمور منهي عنها فتدخل ُب 

 الصالقة.
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واألصل أف اٟتالقة أو اٟتلق ىو ما كاف با١توس أو ا١توسى نفس ا١تعٌت فلذلك  :(والَحاِلَقةِ ) قولو:
مهمة ُب غَت ىذا الباب، هتمنا ُب الطهارة وهتمنا ُب -وىذه القاعدة إزالة الشعر –إف إزالة الشعر إننا نقوؿ: 

 على ثبلثة درجات: -اٟتج، وهتمنا ُب غَتىا من األبواب
 الدرجة األؤب: نتفو من أصولو.

 الدرجة الثانية: يكوف أخف من الدرجة األؤب إزالتو با١توسى.
 ثانية وىو أخذه با١تقراض أي با١تقص.الدرجة الثالثة: أخف من ال

ِ                                               ً      والقاعدة ُب غَت ىذا الباب: أف ما أ م ر بو من ىذه الصفات الثبلث أف ما زاد عنو كاف ٣تزئ ا دوف   ُ                               
ما نقص، عندما أمر الشارع بنتف اإلبط نقوؿ: إف إزالة اإلبط باٟتلق ٣تزئة؛ ألهنا ُب ا١ترتبة اليت دوهنا، ا١ترتبة 

                ُ                                                            ألمر فيو باٟتلق ال ي شرع فيو النتف مثل العانة، إذف الفرؽ بُت الثنتُت: أف ما جاء ُب الثانية ولكن ما جاء ا
ا١ترتبة الثانية األؤب ال ٕتزئ عنو ُب األمر دوف العكس، ٓتبلؼ النهي عندما جاء النهي بالنمص جاء عن 

ود أف ىذه األمور ُب غَت اإلماـ أٛتد جوازه أخذه با١تقراض، واختلفت الرواية عنو ُب أخذه با١توسى، فا١تقص
ىذا الباب، أما ُب ىذا الباب فإف النهي عندما جاء عن حلق الشعر بعد الوفاة يشمل نتفو من باب أؤب وال 
شك، ويشمل قصو؛ ألنو العلة فيها واحد وىو التسخط على قضاء وقدره بفعل ىذه األفعاؿ فكلها منهي 

رضواف اهلل –لم أهنن أخذف من شعورىن فأصبح كاٞتمة عنو، وما جاء عن زوجات النيب صلى اهلل عليو وس
فليس ذلك من أجل الوفاة وإ٪تا كناية وداللة على زىدىن ُب الرجاؿ وُب متاع الدنيا وليس ا١تقصود  -عليهن

منو التسخط، ولذلك فإف من عادة بعض النساء اآلف ُب ىذا الزماف أهنا إذا مات ٢تا ا١تيت جاءت لشعرىا 
ا داخلة ُب ىذا اٟتديث وإف كاف القص أدٗب درجة من اٟتلق لكن العلة وا١تعٌت فيهما وقصتو فنقوؿ: إهن

 واحد.
 وىي اليت تشق ثوهبا أو جيب ثوهبا وسيأٌب معنا حديث شق اٞتيب. :(والشَّاقَّة) قولو:

ُ                           وىذه األمور الثبلثة اليت هنى عنها النيب صلى اهلل عليو وسلم هن ي عنها ألجل علة التسخط على                                                      
قضاء اهلل وقدره بفعل ىذه األمور، فإف التسخط على قضاء اهلل وقدره منهي عنو فإذا اجتمع مع التسخط 

ثلة ُب اٞتسم، أو الشق وىو إفساد
 
                             فعل ىذه األمور وىو الصوت أو اٟتلق وىو ا١ت
ُ
ا١تاؿ فإف اإلٍب يكوف أعظم                                        
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ِ            وأشد، وقد نص العلماء على أف ىذه األمور الثبلثة من كبائر الذنوب؛ ألف القاعدة: أنا ما ب ر ئ منو النيب   َ                                                                                 
 صلى اهلل عليو وسلم أو لعن فاعلو فإهنا تكوف من كبائر الذنوب.

 *** المتن ***
صلى اهلل عليو وسلم ذكر  قالت: لما اشتكى النبيُّ  -رضي اهلل عنها-عن عائشَة  - ٔٚٔ

ُـّ َحبيبة أتتا أرَض -بعُض نسائو كنيسًة رأينها بأرض الحبشة، يُقاؿ لها: مارية  ُـّ سَلمة وأ وكانت أ
)أولئك إذا ماَت فيهم الرجُل الصَّالُح فذكرتا ِمن ُحسنها وَتصاوير فيها، فرفَع رأَسو فقاؿ:  -الحبشة

 .فيو تلك الصُّورَة، أولئك شراُر الخلِق عند اهلل(بَػنَػْوا على قبرِه مسجًدا، ثم َصوَُّروا 
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
أي اشتكى مرض موتو، وىذه اٞتملة  :(قالت: لما اشتكى النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم) قولو:

ً                                                                                  مفيدة جد ا؛ ألف بعض أىل العلم ذكر أف ىذا النهي من النيب صلى اهلل عليو وسلم من تصوير الناس على         
ىذه ا٢تيئة إ٪تا ىو حينما كاف الناس ُب أوؿ اإلسبلـ وُب أوؿ البعثة خشية وقوع الناس ُب الشرؾ، وىذا 
الكبلـ باطل وال شك لعلل منها: أف ىذا اٟتديث كاف منو صلى اهلل عليو وسلم عندما فتح اهلل عز وجل لو 

م ل ت  ل ك م  د ين ك م  و أ ٘ت   }األرض ومكن لو الدين  ـ  أ ك  ْ   ََ  َْ ال يػ و   ُ  َ  ِ   ْ  ُ  َ  ُ  ْ َ  ْ  َ  َ ْ ـ  د ين ا  ْ َ  يت  ل ك م  اإل  س بل  ِ   ً م ت  ع ل ي ك م  ن ع م يت  و ر ض    َ َ  ْ ِْ    ُ  ُ  َ  ُ   ِ  َ َ  ِ  َ  ْ  ِ  ْ  ُ  َْ َ   ُ  ْ }
[، ودانت جزيرة العرب كلها باإلسبلـ ومع ذلك هنى النيب صلى اهلل عليو وسلم عن ىذه األمور ٖا١تائدة: ]

ىذا من جهة، ومن جهة أخرى: أف ُب األحاديث األخرى دلت على حرمة التصاوير للعلة وأنو يؤتى يـو 
القياـ بالرجل الذي صور التصاوير فيقاؿ لو: أحيي ما صورت. فدؿ على أهنا عامة وليست ألجل سد ذريعة 

 مؤقتة هبا فحسب.
وقبل أف أنتقل لشرح ىذا اٟتديث: ذكر أىل العلم قاعدة: ُب أف بعض األحكاـ تتغَت بتغَت 

     ُ                  اليت أ نيطت عليتها بزماف  -ارةوانتبو للعب–األزماف، وىذه القاعدة مسلمة وال شك، فإف بعض األحكاـ 
                                                                                      ً     معُت أو بوصف معُت فإف ىذا الوصف إذا تغَت أو الزماف إذا تغَت، تغَت اٟتكم، ا٠تطأ ُب ماذا؟ أف كثَت ا من 
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ا١تدعُت وال أقوؿ ا١تنتسبُت للعلم وإف كاف بعضهم منتسب للعلم أصبح يتوسع ُب ىذه القاعدة وأصبح يهدـ 
سبلـ ونصوص النيب صلى اهلل عليو وسلم ْتجة أهنا كانت لزماف معُت وأف دين اهلل عز وجل وشعائر ىذه اإل

ىذه إ٪تا كانت ُب الزماف حينما كاف الناس ُب جاىلية وحينما كاف الناس أميُت و٨تو ذلك من األمور ا٠تطَتة 
نع من البناء على ا١تساج د ألجل أف                                                            ُ                       اليت يقضوف هبا على أشياء كثَتة، ولذلك فإف بعض الناس يقوؿ: إ٪تا ٯت 

ِ                                                                  الناس كانوا حديثي عهد بشرؾ و١تا أ م ن ٓب يقع. نقوؿ: ىذا باطل، قـو نوح عندما بنوا ىذه البنياف على قبور   ُ                               
صاٟتيهم وصوروا ىذه التصاوير كاف األوائل منهم آمنُت أف يقعوا ُب الشرؾ ومع ذلك وقع الشرؾ فيمن 

ر السنة وظهور أىل اٟتق، ولذلك ىذا األمر بعدىم، ولكن اهلل عز وجل ٭تفظ ىذا الدين بالتبيُت وظهو 
ً                                                 خطَت جد ا ولكن أردت أف أشَت لو إشارة وإال فاٟتديث فيو طويل.       

–بعض نسائو ىي أـ سلمة وأـ حبيبة  :(ذكر بعُض نسائو كنيسًة رأينها بأرض الحبشة) قولو:
 كما جاء ُب تتمة اٟتديث.  -رضي اهلل عنهما
 ؿ للكنيسة: مارية.أي يقا :(، يُقاؿ لها: مارية) قولو:
استدؿ العلماء من ىذه اٞتملة: أنو ٬توز دخوؿ معابد  :(فذكرتا ِمن ُحسنها وَتصاوير فيها) قولو:

أىل الكتاب وغَتىم للنظر فيها، وأما الدخوؿ إليها لتعظيمها وإجبل٢تا فإنو ال ٬توز كما ُب حديث طارؽ 
 ً                                          ن ا. فمن دخل ١تعبد وُب دخولو تعظيم لذلك ا١تعبد ابن شهاب الذي قالوا: ال ٧تعلكم ٘تروف حىت تقربوا قربا

                                                                               ً        أو لتلك الكنيسة فبل شك أف ُب دخولو حرمة، كأف يدخل ُب ىيئة معينة كأف يكوف الباب قصَت ا فيدخل 
   ً                  ً                                                               راكع ا، أو أف يدخل خالع ا ٟتذائو و٨تو ذلك من صور التعظيم اليت ٗتتلف من جهة ألخرى، فنقوؿ وال 

دخلوا كما جاء عن  -رضواف اهلل عليهم–لدخوؿ فقط فقد ثبت أف الصحابة شك: إف ىذا ٦تنوع. وأما ا 
 زوجات النيب صلى اهلل عليو وسلم.

ِ                              أولئك  ويصح أولئك  بالكسر وكبل٫تا لفظتاف مرويتاف  :(فرفَع رأَسو فقاؿ: أولئك) قولو:            َ     
 صحيحتاف ُب اللغة وُب الرواية.
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ْوا على قبرِه مسجًدا، ثم َصوَُّروا فيو تلك أولئك إذا ماَت فيهم الرجُل الصَّالُح بَػنػَ ) قولو:
ً   يقوؿ أىل العلم: إف النيب صلى اهلل عليو وسلم إذا قرف حكم ا  :(الصُّورَة، أولئك شراُر الخلِق عند اهلل                                                    

بوصف فبل بد أف يكوف ذلك الوصف علة للحكم وإال فإف ذكر ىذا الوصف معو عبث ولغو. وىنا ذكر 
 أولئك األقواـ شرار ا٠تلق ىذا اٟتكم، وقرهنا بوصفُت:  النيب صلى اهلل عليو وسلم أف

 الوصف األوؿ: أهنم يبنوف على قبور الصاٟتُت منهم مساجد.
 الوصف الثا٘ب: أهنم يصوروف ٢تم تلك التصاوير.

فدؿ على أف ىذين الفعلُت أمراف ٤ترماف ومن اتصف هبما فإنو حقيق أف يتصف باٟتكم الذي 
 وسلم وىو أهنم من شرار ا٠تلق. ذكره النيب صلى اهلل عليو

يبقى عندنا ىل العلة ٣تموع االثنُت أـ إفراد أحد٫تا دوف الثا٘ب؟ نقوؿ: نعم، إف كل واحد من 
ىذين االثنُت يكوف علة، فمجرد البناء على القبور ٦تنوع، و٣ترد التصوير ٦تنوع، وقوؿ النيب صلى اهلل  عليو 

وإ٪تا تدؿ على التعقيب، وقد جاء ُب بعض الروايات البناء فقط ، ىذه ال تدؿ على مطلق اٞتمع )ٍب(وسلم: 
 ٦تا يدؿ على أف البناء وحده ىو العلة.

 مسألة البناء على القبور والتصوير:
نبدأ بأوؿ أمرين ٦تا هنى عنو النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب ىذا اٟتديث وىو البناء على القبور: يقوؿ 

 أىل العلم: إف البناء على القبور ثبلثة أنواع: 
                    ُ                                                              النوع األوؿ: إما أف ي بٌت مكاف للتعبد وىو ا١تسجد، وقد انعقد اإلٚتاع حكاه غَت واحد من أىل 

                   ً                               ساجد على القبور قرب ا أو أكثر، وأف الصبلة فيو ال تصح.العلم أنو ال ٬توز بناء ا١ت
ُ                              النوع الثا٘ب: ما ي بٌت لتعظيم قرب وإجبلؿ صاحبو كقبة أو ج در من إٝتنت و٨تو ذلك فنقوؿ: إف                                   ُ                 
عل ٢تا سور من  ُ              ىذا ٦تنوع إال إذا كاف ألجل اٟتماية، مثل اآلف ما ي بٌت على ا١تقابر من سور فإف ا١تقابر ٬ت                                  ُ                                            

        ُ                                                                   ومثل ما ب ٍت على قرب النيب صلى اهلل عليو وسلم فأحاطو اهلل بثبلثة جدراف من باب حفظو،  باب اٟتماية،
وسنتكلم عن قرب النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب اٟتديث الثا٘ب، إذف ما كاف من البناء ليس ألجل التعبد ال 
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            ُ            من البناء في بٌت على القرب  ٬توز إال للمصلحة كأف تكوف ٛتاية، وىناؾ ُب بعض ا١تواضع يوجد قرب ولكنو أقدـ
ُ                                     سور، وقد ذكروا من ذىب إٔب دمشق أف مقربة الصوفية اليت د فن فيها كثَت من أىل العلم كالشيخ تقي                                                    
                                         ُ                 ُ                                     الدين وابن القيم وكثَت من فقهاء اإلسبلـ أهنا ب ٍت ّتانبها جامعة وأ خذ كثَت من قبورىا وٓب يبق إال مثلث يسَت 

ُب ىذا ا١تثلث قرب الشيخ تقي الدين وتلميذه، وىذا من حفظ اهلل عز فأحيط من باب اٟتفظ لو ّتدر، و 
وجل لبعض الناس، ليس ألجل التعظيم، فهو يكوف ُب داخل سور اٞتامعة وأنا ٓب أره لكن حدثٍت بعض 
ً                                          ا١تشايخ الذين ذىبوا إٔب تلك ا١تناطق وذكروه ُب كتبهم أيض ا، إذف ىنا البناء ألجل ا١تصلحة فيجوز، وأما                                                    

                                     ً   ء ألجل تعظيم صاحب القرب فإنو ال ٬توز مطلق ا.البنا
 ٦تا يتعلق بالبناء ىنا البناء ٯتنع فيو إذا كاف من أمرين:

 األمر األوؿ: إذا كاف فيو ارتفاع، وقد ورد الًتخيص بالشرب وسنتكلم عنو بعد قليل.
ٯتنع ولو كاف أقل  األمر الثا٘ب: إذا كاف البناء بشيء ٦تا مستو النار كاإلٝتنت والتجصيص و٨توه فإنو

ُ           من شرب؛ لنهي النيب صلى اهلل عليو وسلم عن ٕتصيص القبور في حمل على التجصيص ١تاذا خ ص التجصيص                        ُ                                                  
فقط؟ قالوا: ألف التجصيص فيو شيء مستو النار وىو اٞتص فكل ما مستو النار من اٞتص واإلٝتنت وغَته 

    ُ                      ً   فبل ي شرع وضعو على القرب مطلق ا.
ء: وىو الذي فيو خبلؼ وىو التطيُت بالطُت، أف ٬تعل على القرب طُت بشرط النوع الثالث من البنا

على أال يرتفع عن الشرب الذي ورد بو الًتخيص فهذا ألىل العلم فيو قوالف؛ والصحيح: جوازه، يصح تطيُت 
ُ                      القرب حفظ ا لو ولكن ال يزيد عن شرب الذي ر خص فيو كما ُب األحاديث.                             ً         

                                                          ً      منا عن درجاتو الثبلث، أخطرىا بناء ا١تعبد، والثا٘ب: البناء مطلق ا، ٍب ىذا ما يتعلق بالبناء، وتكل
 الثالث: التطيُت وقلنا: إف الصحيح أف التطيُت ٬توز وإف كاف فيو بناء.

ً                  األمر الثا٘ب وىو التصوير: الصور نقوؿ أيض ا: ىي ثبلثة درجات:                                       
ىيئة النحت وا١تماثلة فإنو حراـ،  األؤب: أٚتع أىل العلم على أف تصوير ذوات األرواح إذا كاف على

ً           ً       ُ                                     ما ذ كر فيو خبلف ا إال خبلف ا شاذ ا جد ا، ضعيف جد ا، يعٍت ي ذكر فقط من باب االستغراب وذكر الشذوذ.    ً     ً        ً           ُ     
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ً                  الثانية: وىذه تلي الدرجة األؤب ما كاف من صنع اآلدمي رسم اليد فإنو أيض ا ُب قوؿ ٚتاىَت أىل                                                                    
.  العلم أنو ٤تـر

                  ُ                          ً                       الدرجة الثانية ما ي سمى ْتبس الظل وإف ٝتي تصوير ا يدخل ُب عمـو التصوير، الثالثة: وىذه تلي 
حبس الظل، وحبس الظل ىو التصوير الفوتوغراُب والتصوير ا١تتحرؾ ىذا الفيلمي وغَت ذلك، ىذا أخف 

هاد فيو الثبلثة أنواع وال شك وىذا الذي فيو ا٠تبلؼ ا١تعروؼ بُت ا١تشايخ ا١تعاصرين والنظر فيو واسع واالجت
 يسَت بأمر اهلل عز  وجل.

 *** المتن ***
: -وعنها قالْت: قاَؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم في مرِضو الذي لم يُقم منو - ٕٚٔ

، قالت: ولوال ذلك ألُبرَز قبُره، غيَر أنو )َلَعَن اهلل اليهوَد والنَّصارى؛ اتخُذوا قُبوَر أنبيائهِم مساجَد(
 ًدا.ُخِشي أف يُػتَّخَذ مسج

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

لعن النيب صلى اهلل عليو وسلم دعاء وال شك وىو طرد من  :(َلَعَن اهلل اليهوَد والنَّصارى) قولو:
رٛتة اهلل عز وجل، فمن لعنو النيب صلى اهلل عليو وسلم ألمر شرعي فهو ملعوف، وأما من خرج من لسانو 
                                                              ً                                عليو الصبلة والسبلـ لعن إف خرج وٓب يكن النيب صلى اهلل عليو وسلم لعان ا فإهنا رٛتة إذا كاف ١تؤمنُت ١تا ثبت 

اللهم إ٪تا أنا بشر، فأي ا١تسلمُت لعنتو، أو سببتو فاجعلو لو )مسلم أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: ُب 
     ً                                        ً                                    ، طبع ا لعن النيب صلى اهلل عليو وسلم ىنا ليس ٤تموال  على اللعن ٔتعٌت لعنك اهلل وإ٪تا األقرب ُب (ازكاة وأجرً 

و٨تو ذلك فيكوف داخل فيو وإال فإف النيب  معٌت لعنتو أي دعوت عليو من غَت موجب، مثل: تربت يدؾ،
                                           ً                                          صلى اهلل عليو وسلم كما جاء ُب وصفو: ٓب يكن لعان ا عليو الصبلة والسبلـ، وبذلك ٧تمع بُت األحاديث 

، ولذلك )ال أشبع اهلل بطنك(فقاؿ:  -رضي اهلل عنو–فيكوف لو رٛتة يـو القيامة، مثل ما دعا على معاوية 
، ٍب أتبعو هبذا اٟتديث لداللة على فضل معاوية فكاف ىذا الدعاء من بطنك( )ال أشبع اهللمسلم حديث: 
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النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تعاوية رٛتة لو ُب الدنيا واآلخرة، ففي الدنيا يتلذذ بالطعاـ وُب اآلخرة تكوف لو 
 .-رضي اهلل عن اٞتميع–رٛتة عند اهلل عز وجل 

قاؿ صلى اهلل عليو وسلم:  :(اتخُذوا قُبوَر أنبيائهِم مساجدَ َلَعَن اهلل اليهوَد والنَّصارى؛ ) قولو:
          ً                                                          ، ٍب ذكر وصف ا نفس القاعدة قلناىا قبل قليل: اٟتكم الطرد من رٛتة اهلل؛ ألهنم )لعن اهلل اليهود والنصارى(

 اٗتذوا قبور أنبيائهم مساجد، وسبق معنا أف كلمة ا١تسجد وا١تصلى تصدؽ على أمرين:
                 ُ         الذي يسجد عليو وي صلى فيو. األمر األوؿ: ا١توضع

ً   األمر الثا٘ب: ا١توضع الذي ٭تاط في جعل مسجد ا.         ُ                             
ولذلك انعقد اإلٚتاع على أنو ال ٬توز الصبلة على القرب وإٔب القرب وبناء ا١تصلى عليو، وما ثبت أف 

ً             النيب صلى اهلل عليو وسلم هنى عن الصبلة ُب شيء وإليو ووضع البناء عليو مسجد ا إال للقرب حىت  النجاسات                                                                   
ٓب ينو عنها، هنى عن الصبلة ُب ا١تقربة وُب ا١تزبلة وٓب ينو إال عن الصبلة إٔب ا١تقربة فقط وىي القبور، فدلنا 
ذلك على أف العلة إ٪تا ىي سد ذريعة الشرؾ، وىذا ال شك وال ريب وال امًتاء أف النهي ىنا إ٪تا ىو لسد 

                            ً   ُ                  إ٪تا دخلت من ىذا الباب، ومؤخر ا ط بع كتاب للشيخ أمُت                            ً              ذريعة الشرؾ واٟتقيقة أف كثَت ا من صور الشرؾ
الدين السويدي وىو أحد كبار الشافعية ُب العراؽ ُب القرف الثا٘ب عشر وأوائل الثالث عشر أطاؿ ُب ىذه 
                               ً                                                               ا١تسألة وقاؿ: إف الشخص يكوف غريب ا إذا قاؿ ىذا الكبلـ. ىذا الرجل لو أكثر من مائيت سنة ميت أو أكثر 

ف أف اٟتق ظاىر ْتمد اهلل، فإذا احتج امرؤ بأنو يوجد ُب ا١تكاف الفبل٘ب وا١تكاف الفبل٘ب نقوؿ: ما فانظر كي
                                           ً                                                  من عصر من العصور إال وقد أظهر اهلل عز وجل أقوام ا ظاىرين بينيُت مشهود ٢تم بالعلم والدين يبينوف خطأ 

فة من أميت على اٟتق ظاىرين ال )ال تزاؿ طائىذا الفعل ونكرانو وأنو ليس من الدين ُب شيء، فبل بد 
 .يضرىم من خالفهم إٔب أف تقـو الساعة(

ُ                              ألبرز أي أل ظهر، أبرز قربه ىنا ٖتتمل أمرين: :(قالت: ولوال ذلك ألُبرَز قبُره) قولو:          
ُ                                                                األمر األوؿ: أنو ك شف فكاف لكل أحد أف يدخلو، ومعلـو أف قرب النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب                 

ُ                    ُ             يكن كل أحد يدخل إليو، فقبل  كاف أوؿ األمر كانت ت ستأذف عائشة  ألنو بيتها ُب  -رضي اهلل عنها–                         
ذكر ابن النجار الدخوؿ، ٍب بعد ذلك ٓب يكن أحد يدخل إليو بل استمر ىذا األمر إٔب عصرنا ىذا، وقد 
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ً                                                  ً     : أنو ال يعرؼ أحد ا دخل القرب قرب النيب صلى اهلل عليو وسلم، اللهم إال رجبل  ذكر )تاريخ ا١تدينة(ُب تارٮتو                 
أف مسجد النيب صلى اهلل عليو وسلم مشوا فيو رائحة سيئة فتتبعوا الرائحة فإذا ىي من حجرة النيب صلى اهلل 

    ً                                                    صاٟت ا ٣تاور واجملاور ىو الذي يلـز ا١تسجد ليأٌب فيبحث عن سبب                                     ً عليو وسلم فتواصوا بينهم فاختاروا رجبل  
                          ً                   ً     ً                                                 ىذه الرائحة النتنة رٔتا شيئ ا قد مات فوجدوا رجبل  ٣تاور ا ليس من أىل ا١تدينة ٔتعٌت أنو منقطع للعبادة فأدلوه 

علها ُب ْتبل من علو فنزؿ فوجد ُب داخل حجرة النيب صلى اهلل عليو وسلم قطة ميتة، قاؿ: فأخذىا وج
                                               ً                                           جيب معو ٍب نظف ىذه اٟتجرة وطيبها بطيب كاف معو، طبع ا يذكر ابن النجار وال أدري ما صحتو: يقوؿ:  
                                                                               ُ        كانت لو ٟتية طويلة فنظف اٟتجرة بلحيتو من باب التعظيم ٍب بعد ذلك خرج، قاؿ: فما زاؿ ي شم منو 

 ند اهلل عز وجل.رائحة طيبة بعد ذلك. كذا ذكر ابن النجار ُب تاريخ ا١تدينة والعلم ع
فا١تقصود أف قرب النيب صلى اهلل عليو وسلم ا١تعٌت األوؿ ُب إبرازه أف ال أحد يدخلو ولذلك كل 
ا١تؤرخُت يعٍت من كتب ُب بياف حجرة النيب صلى اهلل عليو وسلم اختلفوا كيف وضع القبور، ما أحد يعرؼ  

ثبلثة وىو الراجح يعٍت  ٖٓ:ٕٕ______          ُ                                             كيف، ما أ برز ما أحد رآه إال قلة قليلة، فبعضهم يقوؿ: إنو
النيب صلى اهلل عليو وسلم ٍب يأٌب أبو بكر دونو قليل ٍب يأٌب عمر. ومنهم من يقوؿ: إف النيب صلى اهلل عليو 
ُ     وسلم أعلى وأبو بكر وعمر بعده ُب درجة واحدة ُب الصف الثا٘ب. وىذا يدؿ على أهنم كلهم ٚتيع ا ٓب ير وا،        ً                                                                                

 ٓ٘:ٕٕأيت حدود قرب النيب صلى اهلل عليو وسلم أهنا على ثبلثة _______وىذا الذي دخل قاؿ: ر 
                                              ُ             ُ         ُ                         وىو األقرب أنو على ىذه ا٢تيئة. ىذا ا١تعٌت األوؿ ُب أ برز قربه أي ٓب ي فتح وٓب ي نظر إليو أحد لكي ال  يكوف 

 فيو تعظيم.
رب نبيو صلى اهلل عليو                                     ُ                           األمر الثا٘ب: أف يكوف معٌت: ألبرز قربه. لب ٍت عليو، وقد ٛتى اهلل عز وجل ق

رضي اهلل –          ُ                                                                              وسلم فلم ي بٌت عليو، أما ىذا البناء ا١توجود فهو كما قلت قبل قليل إ٪تا كاف البناء ٟتجرة عائشة 
ٍب بعد ذلك أحاطو اهلل عز وجل بثبلثة جدراف على ىيئة مثلثة ٟتفظو من سراقو الذي روي ىذا ُب  -عنها

وألف فيها شخص رسالة ُب إثبات ىذه القصة الذين كادوا أف ا٠ترب ُب قصة السلطاف نور الدين زنكي، 
                                                                                ُ     ٭تفروا ّتانب قرب النيب صلى اهلل عليو وسلم، وفيها حفظ ٞتناب النيب صلى اهلل عليو وسلم لكي ال ي صلى 
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                     ُ                                                                  إليو، فإف ا١تثلث الذي ب ٍت على قرب النيب صلى اهلل عليو وسلم رأس ا١تثلث من جهة ا١تصلُت وقاعدتو من 
ُ                           لة فبل ٯتكن ألحد أف يستقبلو كهيئة الكعبة، فإ٪تا ج عل ىذا البناء من باب اٟتفظ.جهة القب                                              

 ىنا مسألة مهمة:
عل مساجد، قرب النيب صلى اهلل عليو وسلم أين ىو؟ ُب مسجده عليو  ُ                                                         أننا قلنا: إف قبور األنبياء ال ٕت                               

ا أـ ال؟ نقوؿ أوؿ شيء:  ً                       الصبلة والسبلـ، أليس ىذا من اٗتاذه مسجد  العربة بأمره ال بفعل الناس، ولذلك                                    
                                                                        ً            نضرب مثاؿ وىو أدٗب من النيب صلى اهلل عليو وسلم ٔتبليُت ا١ترات من أشهر الناس تصر٭ت ا أنو ال ٬توز 
ب وال ٬توز القراءة على ا١تيت، الشيخ تقي الدين ابن تيمية أوؿ ما مات ذكر ابن اٞتزري ُب  ُ                                                                                 التربؾ بالًت           

فقرأوا على قربه القرآف، وللشيخ رسالة كاملة أنو ال ٬توز فقرأوا على قربه، وذكر  تارٮتو أنو قاـ كثَت من الناس
البزار ُب ترٚتتو أف تراب قرب ابن تيمية مفيد ُب الرمد، ىو يقوؿ: لو كتاب كامل ىذا ال ٬توز، فانظر عمل 

ْتجة، العربة ٔتا  الناس ُب شيء بعدؾ ليس ْتجة، فالذين يستغيثوف بالنيب صلى اهلل عليو وسلم فعلهم ليس
 أمر وما كاف ُب عهده ٦تا أقره عليو الصبلة.

أما قربه صلى اهلل عليو وسلم فإنو ال شك أنو خارج ا١تسجد ُب بداية األمر األوؿ، ىو مر بثبلث 
ا فإف فيها جزء ا  ً               ً  مراحل، قرب النيب صلى اهلل عليو وسلم ما ىو: قربه ليس ىذه اٟتجرة، ىذه اٟتجرة كبَتة جد                                                                            

ا من ا١تسجد ولذلك كاف بعض الفقهاء كابن فرحوف وغَته يقوؿ: إ٘ب ألرجو من وإب ا١تدينة أف يزيل      ً مأخوذ  
ت من باب االحتياط ُب عهود متأخرة  ُ  ّ                               ىذا الظلم فينقص بعض اٟتجرة. ألهنا أخذت جزء من ا١تسجد ك رب                                                   

 سلم مرت بثبلث مراحل:                              ُ                                       ُب السبعمائة وما بعدىا، وُب جزء أ خذ من اليسار، حجرة النيب صلى اهلل عليو و 
إٔب عهد يزيد بن عبد ا١تلك كانت خارج  -رضواف اهلل عليهم–ا١ترحلة األؤب: ُب عهد الصحابة 

اٞتهة الشمالية من  -القبلة اٞتنوب–                          ً          ُ                 مثل أي مبٌت ملتصق با١تسجد ٘تام ا وكاف ٓب ي نب اليت ىي من جهة 
ُ             ا١تسجد ٓب يكن ىناؾ شيء وإ٪تا كانت ىناؾ غ رؼ، اٞتهة الش ُ              مالية من ا١تسجد كانت غ رؼ، فلما جاء                                                          

يزيد بن عبد ا١تلك أزاؿ ىذه الغرؼ؛ فهي للنيب صلى اهلل عليو وسلم فهي للمسلمُت، النيب صلى اهلل عليو 
                 ً        ً                                                                  وسلم ٓب يورث دينار ا وال در٫ت ا، كل ما تركو النيب صلى اهلل عليو وسلم فهو للمسلمُت، فقاؿ: ٔتا أهنا وقف 

رضواف اهلل – ا١تسجد، عارض من عارض من السلف كسعيد بن ا١تسيب وغَته تزاؿ. فأزيلت فأدخلت ُب
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شى أف يت وسع ُب اإلزالة فيكوف سبب. ما الذي حدث ُب عهد يزيد بن  -عليهم ُ        ُ                                                   وىذا ثابت، قالوا: ألنو ٮت                        
 عبد ا١تلك ٍب استمر؟ أصبح ا١تسجد على ىيئة ناقصة يعٍت ما زاؿ القرب خارج ا١تسجد ليس ُب داخلو، وبُت

القرب وبُت ا١تسجد ٦تر ٯتر فيو الناس، وا١تمر يقطع الصفوؼ وال يصح الفصل ولذلك الفقهاء يقولوف: حىت 
وإف كاف ُب قبلة ا١تسجد مقربة إذا كاف بينهم ٦تر فإهنا تصح الصبلة إليو. وكثَت من ا١تساجد عندنا اآلف ُب 

ّ    مر ما زاؿ موجود ا إٔب اآلف لكنو م ر خ م. قبلتها مقربة لكن فيو ٦تر ُب طريق بينهما، فكاف ىناؾ ٦تر وا١ت  َ  ُ              ً                
ا١ترحلة الثانية: أنو ١تا تؤب بعض أىل البدع ُب وقت الدولة الفاطمية ادخلوا اٞتهة الشرقية وكاف 
             ً                                                                    ُ                ادخا٢تم ٢تا يسَت ا فلما تؤب األيوبيوف أفىت قاضي الشافعية بإلغاء الوقف وىدـ البناء الذي ب ٍت، ذكر ذلك ابن 

، قاؿ: ألنو سيكوف القرب داخل ا١تسجد ٬تب إزالتو. قاضي الشافعية ىو الذي أفىت؛ ألف فرحوف ُب تاريخ
ُ                                            ُ      األيوبيُت كانوا شافعية، أفىت بإزالة الوقف فه دـ، ذكر ذلك ابن فرحوف وىو معاصر ٢تذه الفًتة فأ زيلت                                          

ُ        ً       ً                                                        فج لعت طريق ا وسوق ا، واستمرت إٔب قبل ثبلٙتائة سنة ُب أواخر عهد الدولة العثماني  ة. 
ا١ترحلة الثالثة: وىذه ا١ترحلة قبل ثبلٙتائة سنة فقط ُب آخر عهد الدولة العثمانية عندما أدخلوا ىذه 
التوسعة وأنكرىا أىل العلم ُب ذلك الزماف، وعلى ذلك حسب ما أفىت الفقيو الشافعي ذاؾ ما يكوف؟ نقوؿ: 

 يصح الصبلة فيها.  إف ىذه التوسعة باطلة بنص الفتوى القدٯتة كما ذكر ابن فرحوف فبل
نع من الصبلة ُب الطريق الذي يكوف من اٞتانب الشمإب                                ُ                                                وقد أظهر اهلل عز وجل السنة فاآلف ٯت 
نع من الصبلة ُب اٞتهة الشرقية واٞتنوبية كذلك ألهنا أصبل  تقدـ لئلماـ ما ٬توز ىذا باتفاؽ الفقهاء؛ ألهنا   ُ                                                 ً                                           وٯت 

وتكلمنا عنها قبل، ولذلك ىذه الفتوى ليست حديثة وإ٪تا  تقدـ على اإلماـ وىذا اختيار الشيخ تقي الدين
قاضي قضاة الشافعية نسيت اٝتو اآلف كاف يفيت بذلك، وىذه الفتوى مشهورة ُب ذلك الزماف ُب وقتها، 
فا١تقصود من ىذا كلو أف قرب النيب صلى اهلل عليو وسلم اآلف ليس ُب ا١تسجد وأف ىذا الوقف أو ىذا 

 ً                                                  د ا؛ ألنو حكم ثابت وما زاؿ أىل العلم عليو منذ القدـ.         ُ       االدخاؿ ال ي عد مسج
 *** المتن ***

، عن النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: -رضي اهلل عنو-عن عبد اهلل بن مسعوٍد  - ٖٚٔ
 .)ليس ِمّنا َمن ضرَب الُخدوَد، وشقَّ الُجيوَب، ودعا بدْعَوى الجاىلّية(
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 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

وىو ضرب ا٠تدود ألجل التسخط وبعد الوفاة، فبعض  :(ليس ِمّنا َمن ضرَب الُخدودَ ) قولو:
 الناس يضرب ا٠تدود وٮتمش الوجو و٨تو ذلك.

                                                     ُ     ُب العادة أنو ال يكوف للثوب إال جيب واحد، واٞتيب ىو الذي ي دخل  :(وشقَّ الُجيوبَ ) قولو:
 جيبو من باب الكناية عن النعي والتسخط.                  ً                                  معو الرأس يسمى جيب ا ىذا ىو اٞتيب، فكاف بعض الناس يشق 

            ً                                          أي قاؿ ألفاظ ا جاىلية ٤ترمة سواء ُب مدح أو ذـ للزماف وسب  :ودعا بدْعَوى الجاىلّية() قولو:
للدىر أو تسخط على قضاء اهلل وقدره وكل ذلك من دعوى اٞتاىلية اليت ذكرىا النيب صلى اهلل عليو وسلم 

ِ  َ     ب ر يء  من قاؿ: أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  وىي ُب حديث أيب موسى األشعري حينما ، الصالقةَ 
 الشاقة. فسماىا صالقة.، و واٟتالقة

 *** المتن ***
)َمن قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  -رضي اهلل عنو-عن أبي ُىريرة  - ٗٚٔ

، قيل: وما فلو قيراطاف( َشِهَد الجنازَة حتى ُيصلَّى عليها، فلو ِقيراٌط، ومن ِشِهَدىا حتى ُتدفن،
 . )مثُل الجبلين العِظيمين(القيراطاف؟ قاؿ: 

 .)أصغُرىما مثُل جبل ُأحٍد(ولمسلٍم: 
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
شهود اٞتنازة أو اتباعها على نوعُت: منو ما ىو واجب، ومنو ما يكوف  :(َمن َشِهَد الجنازةَ ) قولو:

، )اتباع جنازتو(، وذكر منها )حق ا١تسلم على ا١تسلم ست(عليو وسلم: سنة، ولذلك قاؿ النيب صلى اهلل 
سن دفنو، فالذي يقـو  ُ                     فاٟتد الواجب ُب اتباع اٞتنازة أف يقاـ بتغسيلو والصبلة عليو ولو من شخص وأف ٭ت                                                                        

: أي )من شهد جنازة(هبذه األمور الثبلث ىو الذي فعل الواجب، فقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
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وبعض أىل العلم يقوؿ: إف الشهود ليس باٟتضور إٔب ا١تسجد وإ٪تا باٟتضور قبل. ألنو قد جاء ُب حضرىا، 
، أي حضرىا من عند أىلها فشارؾ ُب مواساهتم وتعزيتهم )من شهد جنازة عند أىلها(بعض الروايات: 

ل اهلل واسع فلعل من صلى أف والتخفيف عليهم وأعاهنم ُب ٕتهيزىا فإنو يدخل ُب ىذا القَتاط، ولكن فض
يدخل ُب ىذا القَتاط فيكوف شهوده للصبلة فقط، وإال فإف الرواية األخرى صر٭تة ُب أف الشهود تكوف من 

 عند أىلها بأف يشارؾ ُب ٕتهيزىا وما ُب حكمو.
 أي حضر الصبلة عليها. :(حتى ُيصلَّى عليها) قولو:
ة العرب: شيء يسَت وىو نصف سدس الدرىم يعٍت واحد ا١تراد بالقَتاط ُب لغ :(فلو ِقيراطٌ ) قولو:

 (ٜ٘ٚ.ٕ)                                                                    ً             على اثنا عشر من الدرىم، ولو تأملت ُب الدرىم الفضة لعلمت أف وزنو تقريب ا ثبلث جرامات 
جرامُت فاصلة تسعمائة وٜتس وسبعوف من ألف ثبلثة جرامات، فواحد على اثنا عشر يساوي نصف سدسو  

ً                                   يل جد ا، فمن شهد الصبلة فلو ربع جراـ فضة.كم؟ ربع جراـ فضة، يعٍت شيء قل      
أي من شهدىا من االبتداء؛ ألنو جاء ُب رواية  :(ومن ِشِهَدىا حتى ُتدفن، فلو قيراطاف) قولو:

، فالرواية األخرى صر٭تة أنو ال بد من اٞتمع بُت الثنتُت وقد نص على )ومن صلى عليها حىت تدفن(أخرى: 
ال تكوف إال من شهد الصبلة وشهد الدفن فيكوف لو القَتاطاف أي القَتاطاف  ذلك اإلماـ أٛتد أنو القَتاطُت 

 كم من اٞتراـ؟ نصف جراـ فضة.
: ، قيل: وما القيراطاف؟ قاؿ: )مثُل الجبلين العِظيمين() قولو: ٍ   ولمسلم  )أصغُرىما مثُل جبل      

يعٍت ١تاذا عرب النيب صلى اهلل عليو وسلم بالقَتاط وىو شيء يسَت على أمر عظيم وىو اٞتبل؟! ال بد  :ُأحٍد(
أف يكوف ىناؾ معٌت وىناؾ سر، يقوؿ ابن القيم: أشكل علي ىذا الشيء، ١تاذا ٓب يقل ابتداء كاف لو جببلف 

ُ                         و إال ١تا س ئل؟ قاؿ: أراد أف يبُت أف عظيماف من ا٠تَت أو فضل عظيم؟ ١تاذا عرب بالشيء اٟتقَت وٓب يبُت عظم         
ّ                      من شهدىا بالصبلة ومن شهدىا بالدفن فقط إ٪تا لو ىذا األجر من أجر من غ س ل وشارؾ ُب الدفن وقاـ   َ                                                                
باٟتمل وقاـ بسائر األمور األخرى، وىذا من باب اإلٯتاء إٔب أف أجر ا١تغسل وأجر من قاـ باٟتمل وأجر من 

ُ                             ىم فهذا الذي قاـ هبذين الفعلُت لو س دس األجر فبقي كم؟ ٜتسة األسداس قاـ بالدفن وحفر القرب ٢تم أجر                                  
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                               ُ                                                            ألفعاؿ أخرى ٓب يفعلها بالشهود حىت ت دفن. يعٍت ىناؾ أمور أخرى فاتتو من األجر ٦تا يدؿ على أف اٞتنازة 
ا يدؿ ُب ٕتهيزىا وما يتعلق هبا فيها من األجر الشيء الكثَت سدسو فقط بشهود الصبلة وشهود الدفن، وىذ

 على فضل مساعدة اٞتنازة واتباعها بسائر األمور.
: إف شهود اٞتنازة واتباعها على ثبلث درجات: درجتاف ذكر٫تا النيب -رٛتو اهلل–يقوؿ ابن قدامة 
 صلى اهلل عليو وسلم ىنا:

ً                الدرجة األؤب: وىو حضور الصبلة فقط، وىو أقل ما يسمى شهادة للجنازة أو اتباع ا للجنازة؛ ألنو                                                                        
                      ُ                            يقوؿ: من شهد جنازة حىت ي صلى عليها فقد برئ. يعٍت شهد  -رضي اهلل عنو–جاء عن زيد بن ثابت 

 اٞتنازة.
 الدرجة الثانية: أف يشهد الصبلة عليها مع حضور دفنها، وىذا فيو قَتاطاف.

الدرجة الثالثة: أف يشهدىا حىت دفنها وأف ينتظر بعد دفنها فيدعو للميت؛ ألف النيب صلى اهلل عليو 
 وسلم كاف يفعل ذلك ويأمر أصحابو بذلك. 

 ونص على ىذه ابن قدامة ُب الكاُب وُب ا١تغٍت وغَتىا من الكتب.
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 *** المتن ***
 .كتاب الزكاة

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

، وألىل  :)كتاب الزكاة( قولو: ذكر الشيخ كتاب الزكاة وأعقبو بعد الصبلة ٍب أتبع بالزكاة الصـو
العلم ُب تقدٙب الزكاة على الصـو طريقتاف وكبلمهم معروؼ فبعضهم يقدـ الصـو على الزكاة وبعضهم يقدـ 

.  الزكاة على الصـو
 *** المتن ***

قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  -نهمارضي اهلل ع-عن عبد اهلل بِن عباٍس  - ٘ٚٔ
)إنَّك ستأتي قوًما أىَل كتاب، فإذا جئَتهم فادُعهم إلى أف بن جبٍل، حين بعَثو إلى اليمن: الُمعاذ 

يشَهُدوا أْف ال ِإلو إال اهلل، وأف محمًدا رسوُؿ اهلل، فإْف ىم أطاُعوا لك بذلك، فأخِبْرىم أف اهلل عز وجل 
م خمَس صلواٍت في كلّْ يـو وليلٍة، فإف ُىم أطاُعوا لك بذلَك، فأخبرىم أفَّ اهلل قد قد فرَض عليه

فرَض عليهَم صدقًة ُتؤخُذ ِمن أغنيائهم، فُتردُّ على فُقرائهم، فإف ىم أطاُعوا لك بذلك، فإيّاؾ وكرائَم 
؛ فإنّو ليس بينها وبين اهلل حجاٌب(  .أمواِلهم، واّتِق دعوَة المظُلوـِ

 :رح ****** الش
                                                                        ُ       ىذا اٟتديث أصل ُب باب الزكاة، واستنبط منو من األحكاـ الشيء الكثَت حىت ٯتكن أف ي ستنبط 

ً                               منو عشرين حكم ا يتعلق بالزكاة ُب ٚتلة أو ٚتلتُت.              
 مفردات الحديث:

أىل كتاب يعٍت نصارى أو يهود؛ ألف اليمن كاف فيها  :(إنَّك ستأتي قوًما أىَل كتاب) قولو:
ً        نصارى وىم نصارى ٧تراف، نصارى تغلب وكاف فيها أيض ا يهود.                                               



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٖٓ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

فإذا جئَتهم فادُعهم إلى أف يشَهُدوا أْف ال ِإلو إال اهلل، وأف محمًدا رسوُؿ اهلل، فإْف ىم ) قولو:
خمَس صلواٍت في كلّْ يـو وليلٍة، فإف  أطاُعوا لك بذلك، فأخِبْرىم أف اهلل عز وجل قد فرَض عليهم

  :(ُىم أطاُعوا لك بذلَك، فأخبرىم أفَّ اهلل قد فرَض عليهَم صدقًة ُتؤخُذ ِمن أغنيائهم، فُتردُّ على فُقرائهم
كوف النيب صلى اهلل عليو وسلم ابتدأ باإلخبار بوجوب الشهادتُت والصبلة يدؿ على أف الزكاة إ٪تا ٕتب على 

فر، فالكافر ال ٕتب عليو الزكاة وىذا ىو الصحيح من قوٕب أىل العلم، ما الذي ٬تب عليو؟ ا١تسلم دوف الكا
َ               ُ        ٬تب عليو التعشَت، والتعشَت أشد من الزكاة، الزكاة ربع العشر ولكن قد يػ ع شر وقد ينصف الع شر مثل   ُ                                                                 

ل ٕتارة إٔب ببلد                                                   ً                       الضرائب، الضرائب ىذا التعشَت، تعشَت التجار موجود قدٯت ا عند ا١تسلمُت، أف من أدخ
ً                                                    ً ا١تسلمُت يسمونو التعشَت فيعشر سواء كاف مسلم ا أـ غَت مسلم، وأما تعشَت أىل الكتاب فإف التعشَت أمواال                                          
            ً                                                                                     جزية أو سواد ا، ولذلك فإف نصارى بٍت تغلب ١تا قيل ٢تم: ادفعوا اٞتزية. قالوا: ال، نكوف مثل العجم!. فماذا 

ف عليهم الصدقة فأصبحوا بدؿ أف يدفعوا زكاة واحدة يدفعوف     ّ ؟ ضع  -رضي اهلل عنهما–فعل علي أو عمر 
      ُ                                                                                 نصف الع شر، وىذا يدؿ على أهنم أرادوا أف ال يقاؿ أهنم يدفعوف جزية وإ٪تا يدفعوف زكاة مثل باقي 
                                     ُ                                                    ا١تسلمُت، وىذا اٟتقيقة مرده واحد، نصف الع شر سواء كاف نصف تعشَت بالنسبة للجزية أو الزكاة، ٝتيت 

 ا فهما سواء.             ً زكاة أو تعشَت  
إذف ىذه ىي ا١تسألة األؤب: وىي أف غَت ا١تسلم ال ٬تب عليو الزكاة، وسنتكلم عنها بعد قليل ُب 

 ا١تعادف وكيف أف غَت ا١تسلم إذا وجد معدف ال زكاة عليو فيو.
 أي أغنياء )أغنيائهم(، نستفيد من ىذه اٞتملة ١تا قاؿ: )فًتد على فقرائهم(ا١تسألة الثانية: قولو: 

، فبل ٬توز صرؼ الزكاة لغَت ا١تسلم إال أف يكوف من ا١تؤلفة قلوهبم فقط، )فًتد على فقرائهم(ا١تسلمُت 
وا١تؤلفة قلوهبم إما أف يكوف ٢تم قوة ومنعة كأف يكوف أعداء يريدوف أف يضربوا ا١تسلمُت ويغلبوىم فيعطوف 

     ُ                             ٨توه في عطى من الزكاة لعل اهلل عز وجل من الزكاة، أو أف يكونوا من رؤوس الكفار كأف يكوف رئيس قبيلة و 
    ً                                            قريب ا من اإلسبلـ ولو كاف من آحاد الناس، وىذه فيها  -على الصحيح–أف يشرح صدره، أو أف يكوف 

                                                     ُ                             ً        خبلؼ. من عدا ذلك غَت ا١تؤلفة قلوهبم ال يعطوف من الزكاة، ال ي عطى ولو كاف من أشد الناس فقر ا، ولو  
        ً     ُ               كاف غارم ا ال ي عطى من الزكاة.
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، أف )تؤخذ من أغنيائهم فًتد على فقرائهم(١تسألة الثالثة: ُب قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: ا
نعرؼ ما معٌت الغٌت ُب باب الزكاة؟ عند فقهاء اٟتنفية أف الغٌت ُب باب الزكاة واحد فمن وجبت عليو الزكاة 

، )تؤخذ من أغنيائهم(ذا اٟتديث                                                    ً             حـر أخذه ٢تا، الذي وجبت عليو الزكاة ىو الذي ملك نصاب ا، واستدلوا هب
 فالغٌت واحد، والصحيح: أننا نقوؿ: أف الغٌت ُب باب الزكاة نوعاف:

النوع األوؿ: غٌت يوجب الزكاة على ا١ترء وىو ملك النصاب، من ملك مائيت درىم فإنو ٬تب عليو 
 إلبل، فعليو زكاة.                           ً                                            أف يزكي، من ملك عشرين مثقاال  وجب عليو أف يزكي، من ملك أربعُت شاة، ٜتس من ا

النوع الثا٘ب: غٌت ٯتنع استحقاؽ الزكاة، وىذا قوؿ اٞتمهور وىو الصحيح، وبناء على ذلك قد 
             ً                                                  ً                                 يكوف ا١ترء غني ا غٌت يوجب الزكاة فيدفع الزكاة ألف لاير، ويكوف ليس غني ا فيدفع ألف ويأخذ من الزكاة عشرة 

 آالؼ لاير.
 ؟.ما ىو الغٌت الذي ٯتنع استحقاؽ الزكاة س:
 قالوا: أربعة أشياء: األمر األوؿ: أف تكوف عنده كفايتو من طعامو وشرابو. جػ:

 األمر الثا٘ب: أف تكوف عنده كفايتو ُب مسكنو.
 األمر الثالث: أف تكوف عنده كفايتو من منكحو.

األمر الرابع: أف تكوف عنده كفايتو من ضروريات حياتو، وىذه ٗتتلف من زماف إٔب زماف، يعٍت ُب 
الزماف األوؿ العبلج ليس ضرورة، وُب زماننا ىذا أصبح العبلج ضرورة، ولذلك أفىت أىل العلم ُب عصرنا أف 

   ً                      ظني ا ال يوجب ُب النفقة على  العبلج الضروري ٬توز إعطاء الزكاة فيو، أما ُب الزماف األوؿ فالعبلج كاف
ً                                            الزوجة وال ي عطى من الزكاة ألجلو؛ ألنو ظٍت فكاف رخيص ا فتغَت الزماف، ومن ضروريات اٟتياة عندنا اآلف                                      ُ          
ا١تكيف ُب ببلد حارة كببلدنا، الذي يعيش با١تكيف ودرجة اٟترارة تصل ٜتسُت أو ستُت ُب بعض ا١تناطق 

زكاة قيمة مكيف، قيمة ثبلجة وىكذا اختلف الزماف، ٗتتلف البلداف،                      ُ          ُب ا١تملكة كيف يعيش؟! في عطى من ال
 االعصار، األماكن، األشخاص.
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                              ً                                                     ىذه أربعة أشياء احملتاج يسمى فقَت ا يستحق الزكاة، وىناؾ أمر خامس لكن الصحيح أنو يدخل ُب 
من الفقر وإ٪تا  الغارمُت وال يدخل ُب الفقَت وىو: أف يكوف عليو دين حاؿ ال يستطيع سداده، وىذا ليس

               ُ                                          ىو من الغارمُت ي عطى ألنو من الغارمُت وسنتكلم عنو ُب مناسبتو.
                                              ً                         شخص عنده ٜتسة آالؼ لاير وجلست عنده سنة كاملة وىي قطع ا نصاب فزكاهتا نصف العشر 

، نقوؿ: ٬تب عليو أف يدفع زكاهتا، نأتيك أنت يا زيد قاؿ: عندي إ٬تار اسكن بػ لاير(ٕ٘ٔ)فتكوف 
، واحتاج مكيف وخاطب امرأة وال أستطيع أف أصدقها مهرىا وكذا وكذا من ذرياٌب. فنقوؿ: (لاير ٓٓٓ٘ٔ)

زكاة ا٠تمسة آالؼ اليت مضى عليها حوؿ   لاير(ٕ٘ٔ)خذ ٜتسُت ألف زكاة ولكن ٬تب عليك أف تدفع 
ف كامل عندؾ، وبذلك ينحل اإلشكاؿ عندنا ُب قضية من الذي يستحق الزكاة إذا عرفنا أف الغٌت نوعا

ً      ً                 وليس نوع ا واحد ا خبلف ا لئلماـ أيب حنيفة   .-رٛتو اهلل–       ً      
ا١تسألة الرابعة: أهنم استدلوا هبذا اٟتديث على وجوب الزكاة ُب ماؿ الصيب واجملنوف؛ ألف النيب صلى 

                                                   ً       ، وٓب يقل: تؤخذ من العقبلء فقط، فالصيب واجملنوف يسمى غني ا إذا  )تؤخذ من أغنيائهم(اهلل عليو وسلم قاؿ: 
من قوليهما أهنما قاال: إتروا ُب أمواؿ اليتامى  -رضي اهلل عنهما–عنده ماؿ، وقد جاء عن عمر وعلي  كاف

                                                                              ُ                 ال تأكلها الصدقة. فدلنا ذلك على أف الصيب يؤخذ من مالو الزكاة، وليو ٮترج الزكاة وي تجر ُب ا١تاؿ لكي ال 
 تأكلو الصدقة.

   ً                                   خبلف ا للشافعي أنو ٬توز إعطاء الزكاة صنف                   ُ                       ا١تسألة ا٠تامسة: است دؿ هبذا اٟتديث على مسألة
واحد من أصناؼ الزكاة الثمانية؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم ذكر الفقراء وٓب يذكر ا١تساكُت وال العاملُت 
على الصدقات وال ا١تؤلفة قلوهبم وال غَت ذلك، فدؿ على أنو ٬توز إعطاؤىا صنف واحد وإف كاف األفضل 

ـر صنف دوف صنف فيغلب أحد إف كاف الشخص عنده  ُ                          إمكاف أف يوزعها على باقي األصناؼ لكي ال ٭ت                                        
 األصناؼ على اآلخر.

                                     ُ                                           ا١تسألة السادسة: ومن أىم ا١تسائل اليت است دؿ ىذا اٟتديث عليها وىي من مفردات مذىب أٛتد 
خذ ـ أغنيائهم وترد )تؤ أنو ال ٬توز إخراج الزكاة من البلد، واستدلوا بذلك لقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

، فاإلضافة ىنا تقتضي االختصاص فيجب أف تكوف الزكاة لفقراء البلد، وقد جاءت ُب رواية على فقرائهم(
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                                                                          ُ                أخرى ٢تذا اٟتديث عند سعيد بن منصور ُب سننو: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم أمر إذا أ خرجت الزكاة من 
ض ا١تناطق تسمى ا١تخاليف، منطقة جيزاف تسمى إٔب ٥تبلؼ أف ترد لذلك ا١تخبلؼ. وما زاؿ إٔب اآلف بع

عهد قريب با١تخبلؼ السليما٘ب، فهذه التسمية من عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم ا١تناطق تسمى ٥تاليف، 
             ُ                                                                           فأمر أهنا إذا أ خرجت من ٥تبلؼ أف ترد إٔب ذلك ا١تخبلؼ، ولذلك الفقهاء يقولوف: ال ٬توز إخراج الزكاة 

ً                                            فيها إال إذا اغتٌت أىلها. ٓب ٕتد أحد ا يستحق الزكاة ُب بلدؾ فانقلها إٔب ما جاورىا من البلد اليت أنت                                 
وىكذا؛ ألف ىنا حق اٞتوار وحق القرابة معك ُب بلدؾ ولذلك زكاة ا١تاؿ تتعلق ٔتوضع ا١تاؿ، وزكاة الفطر 

 ُ                  في خرج زكاة الفطر ُب تتعلق ٔتوضع البدف، الفطر أين أفطرت ٗترج الزكاة، وا١تاؿ أين مالك؟ مإب ُب مصر 
 مصر؛ ألف مالك ىناؾ فحيث يوجد مالك أو ٕتارتك ٮترج الزكاة فيو.

ُب شرحو  -رٛتو اهلل–ا١تسألة السابعة: وىذا استدالؿ بعيد، استدؿ الشيخ مشس الدين الزركشي 
َ ْ                            للخرقي هبذا اٟتديث على مسألة مهمة ُب الزكاة، على أف الد ي ن ٯتنع وجوب الزكاة ُب ا١تاؿ، ي عٍت الذي                                                    

يكوف عليو دين فإف ىذا الدين ٯتنع وجوب الزكاة، وىذه ا١تسألة فيها خبلؼ طويل، ومشهور ا١تذىب 
                                           ُ                              ً                       التفريق بُت األمواؿ الظاىرة والباطنة، ولكن است دؿ هبذا اٟتديث على أف الدين مطلق ا ٯتنع الزكاة، كيف ٯتنع 

ا١تاؿ الذي ٬تب عليو الزكاة عنده نقوؿ: وصل  امرأ              ُ                                       الزكاة؟ بأف ي نقص الدين اٟتاؿ من الوعاء الزكوي، فلو أف
إٔب ٜتسُت ألف وعليو دين حاؿ ٔتقدار عشرين ألف، فلو أزلت من ا٠تمسُت ألف العشرين ألف الدين 
رج زكاة الثبلثُت ألف فقط، ما وجو الداللة من ىذا اٟتديث؟ قاؿ: إف الغٍت إذا كاف  ُ                                                                          فيبقى ثبلثوف ألف، ٗت                   

                                       ً                              ب مالو كلو فإنو ال يسمى ُب لساف العرب غني ا، أنا عندي ألف ولكن علي عشرة عليو دين والدين يستوع
                                   ً             ً                                    آالؼ دين ىل يسميك أحد غٍت؟ ال يسمى غني ا إذف لست غني ا، فاستدلوا بو على أف الدين إذا كاف 

كوي                         ً                                                                    يستوعب ا١تاؿ فإنو ليس غني ا باللساف وعرؼ الناس فبل ٕتب عليو الزكاة، فماذا يفعل؟ يؤخذ الوعاء الز 
صم منو الدين اٟتاؿ فقط دوف ا١تؤجل ٍب الباقي ٮترج من الزكاة وىذا اٟتساب ىو  ُ                                                                      الذي ٕتب فيو الزكاة ٍب ٮت                       
الذي ورد عن السلف كما جاء عن ميموف بن مهراف، فقد روى أبو عبيد القاسم بن سبلـ ُب كتاب األمواؿ 

. والدين اٟتاؿ مثل -رضواف اهلل عليهم–ة         ً                                                 أف ميمون ا ذكر ىذا الفعل أف ىذا كانت طريقة التابعُت والصحاب
ماذا؟ كل قرض بعبارة ا١تعاصرين حسن يعٍت ليس بسبب ٕتارة ما اشًتيت منو شيء يسمى دين حاؿ؛ ألف 
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القرض اٟتسن ال يتأجل، أقساط الكهرباء، التليفوف، البيت، البقالة كالذي يشًتي بالدين، كل ىذه دوف 
وي، وإذا كاف القسط قسط البنك مثبل الشهر القادـ فبل تلغيو، فقط حاؿ ٕتمعها وٗتصمها من الوعاء الزك

 الشهر ىذا ىو الذي ٗتصمو من الوعاء الزكوي.
، )فإياؾ وكرائم أموا٢تم(ىذه الكلمة: : (فإف ىم أطاُعوا لك بذلك، فإيّاؾ وكرائَم أمواِلهم) قولو:

يها أي لذاهتا، بعض الناس ٭تب بعض مالو، أو ا١تراد بالكرائم ٚتع كرٯتة وىي اليت يكرمها صاحبها إما ٤تبة ف
ُ  ّ     لوصف فيها، كأف تكوف أوفر ٟتم ا أو أكثر لبن ا، ولذلك الفقهاء يقولوف: ال يؤخذ من السائمة الر ىب  وىي                                               ً              ً                           
    ُ                                                                                      اليت ت ريب وليدىا، وال اٟتامل، وال تؤخذ األكولة وىي السمينة، وال يؤخذ غَت ذلك من األوصاؼ اٞتيدة وإ٪تا 

                 ُ                        سائمة الغنم، واست دؿ هبذه اٞتملة على مسائل: يؤخذ من أواسط
أخذ  -وىو ا١تذىب–، على أنو ٬توز )فإياؾ وكرائم أموا٢تم(ا١تسألة األؤب: استدؿ هبذه اٞتملة 

شيء من الزكاة، زكاة سائمة هبيمة األنعاـ، ٬توز أخذ شيء من زكاهتا وإف ٓب ٬تزئ ُب األضحية كأف يكوف 
 أو أف يكوف ىزاؿ بشرط أف يكوف ا١تاؿ كلو من ىذا اٞتنس.    ً                      مثبل  أعور أو أف يكوف أعرج،

ً                                                       ا١تسألة الثانية: استدؿ هبذه اٞتملة أيض ا على أنو إذا كاف الرجل الذي عنده هبيمة األنعاـ كل الذي                                    
ٯتلكو من الذكور فإنو ٬توز إخراجها ذكر مع أف النيب صلى اهلل عليو وسلم أمر بإخراج شاة، ففيها شاة وٓب 

ق أو حقة ولكن األصل فيها لئلناث وىكذا، لكن يقل: خرو  ِ                                          ؼ، فالبقرة تبيعة وتبيع ال فيو إشكاؿ، ُب ح                                        
ً                        دائم ا الذكر يكوف دوف األنثى.     

 *** المتن ***
قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  -رضي اهلل عنو-عن أبي سعيد الُخدري  - ٙٚٔ

ف خمِس َذْوٍد صدقٌة، وال فيما دوف خمسِة أوُسٍق )ليس ِفيما ُدوف خمِس أواٍؽ صدقٌة، وال فيما ُدو 
 .صدقٌة(

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:
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                                ً            ً   األواؽ ٚتع أوقية، واألوقية ىي تقريب ا أربعوف در٫ت ا،  :(ليس ِفيما ُدوف خمِس أواٍؽ صدقةٌ ) قولو:
النيب صلى اهلل ، فبُت (ٕٓٓ= ٓٗ × ٘)                     ُ                                معروفة عملة من الفضة ت سك، فيكوف الزكاة مائيت درىم؛ ألف 

 عليو وسلم أف النصاب الذي ٬تب ُب الفضة إ٪تا ىي ُب مائيت درىم.
الذود ىو اإلبل إذا كانت أقل من عشرة وفوؽ الثبلث،  :(وال فيما ُدوف خمِس َذْوٍد صدقةٌ ) قولو:

صاهبا ، فبل بد أف يكوف ذود من اإلبل ٜتس وىو ن)وال فيما دوف ا٠تمس(فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
 صدقة.

ً                                وىذا أيض ا ُب ٖتديد نصاب الزروع وما يتعلق  :(وال فيما دوف خمسِة أوُسٍق صدقةٌ ) قولو:        
                                ً                                                    ْتكمها، األوسق ٚتع وسق والوسق تقريب ا وحدة كيل ٓتبلؼ األوقية فإهنا وحدة وزف، وتعادؿ ستُت صاع 

 ، ثبلٙتائة صاع.(ٖٓٓ=ٓٙ × ٘)، صاع(ٓٙ)
 لنعادؿ ىذه األوزاف بأوزاننا المعاصرة:قبل أف نتكلم عن فقو ىذا الحديث 

قلنا: الفضة ٜتسة أواؽ تعادؿ مائتا درىم، الذي عليو علماء ا١تسكوكات أف الدرىم ليس مقياسو 
واحد، الدراىم ا١توجودة ُب عهد ا١تسلمُت ٗتتلف أوزاهنا، والذي جاء ُب أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم ىو 

لذي سك عليو اٟتجاج بن يوسف الثقفي سكة الدراىم فأخذ الدرىم الذي يسمى بالدرىم اإلسبلمي وىو ا
ّ                                           الذي كاف ُب عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم فسك  عليو؛ ألف ا١تسلمُت ٓب يكن ٢تم دراىم يأخذوف من                                         
ّ        فارس ومن الرـو ٍب يغَتوف إف رأوا صليب ا أزالوه وإف رأوا صورة ٤توىا وتعاملوا هبا، فكاف أوؿ من سك  ُب عهد                                                        ً                                   

فاء بٍت أمية وكاف كلهم يسك إٔب أف جاء اٟتجاج فاختار الدرىم اإلسبلمي وٝتي الدرىم اإلسبلمي؛ خل
                                                                                  ً       ألنو ىو الذي كاف ا١تقصود ُب األحكاـ وىو ا١توزوف الوزف الصحيح، الدرىم اإلسبلمي يعادؿ تقريب ا ثبلثة 

، يكوف النصاب (ٜ٘٘= ٕٓٓ × ٜ٘ٚ.ٕ)، فيكوف ىذا العدد جراـ( ٖ)         ً  يعٍت تقريب ا  (ٜ٘ٚ.ٕ)جرامات 
هبذا الضبط، ىذا حساب عدد من الباحثُت ُب مصر وغَتىا وىو ا١تعتمد، يسمى الدرىم اإلسبلمي، فإذا 

 أـ ال؟. جراـ( ٜ٘٘)أردت أف تزكي انظر الفضة اليت عندؾ تعادؿ الػ 
 الذىب ما نصابو؟. س:
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، وا١تثقاؿ نقوؿ: جاء حديث عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أف الذىب نصابو عش جػ:          ً          روف مثقاال 
ذكر ُب ا١توطأ إٚتاع أىل ا١تدينة  -رٛتو اهلل–ىو الدينار، ولكن ىذا اٟتديث فيو ضعف غَت أف اإلماـ مالك 

، ولذلك شيخ اإلسبلـ يقوؿ: ىذه ثبتت باإلٚتاع وٓب تثبت باٟتديث؛                               ً                                                        على أف نصاب الذىب عشروف مثقاال 
تج بو بطريق                                ً       ألف فيو ضعف. وبذلك نستفيد أف كثَت ا من األ ُ             حكاـ وإف كاف اٟتديث فيها ضعيف إال أنو ٭ت                                      

 أو بآخر إذا عضده ما يقويو كإٚتاع أو عمل عدد من الصحابة أو النظر الصحيح و٨تو ذلك.
 × ٕ٘.ٗ)، فيكوف النصاب (ٕ٘.ٗ)وجراـ الذىب أو الدينار الذىيب يعادؿ أربع جرامات وربع 

 مقدار النصاب ُب الفضة وُب الذىب. ، وبذلك نعرؼ كمجراـ ذىب( ٘ٛ)، أي (٘ٛ= ٕٓ
                                    ُ                                                  بقي عندنا مسألة وىي قضية ما كاف ٦تا ي لحق بالذىب والفضة وليس منهما وىي النقد، اآلف النقد 
                                                ً                                        الرياالت وما ُب حكمها ملحقة باألٙتاف ولكنها ليست ذىب ا أو فضة فكم يكوف نصاهبا؟ صدر قرار اجملامع 

نقدية وىي ا١تلحقة بالذىب الفقهية وعليو أغلب ا١تعاصرين إف ٓب يكن كلهم على أف النصاب ُب األوراؽ ال
جراـ فضة كم تعادؿ من لاير؟ اٞتراـ  (ٜ٘٘)والفضة بأقل النصابُت، ٔتعٌت إذا أردت أف ٗترج زكاتك تنظر 

، وتنظر كم لاير(ٖٓٓٓ= ٓٓٙ × ٘)     ً                                                تقريب ا اآلف أظن بثبلثة رياالت فقل ٜتس رياالت أسهل ُب اٟتساب 
، األقل منهما الفضة، إذف نصاب (ٓٓ٘ٛ=  ٘ٛ × ٓٓٔ)، جراـ الذىب مائة لاير جراـ ذىب( ٘ٛ)قيمة 

، فلنفرض أنو ُب يـو من األياـ ا٩تفض الذىب وزاد الفضة فيكوف (ٖٓٓٓ)األوراؽ ا١تالية باألقل وىو 
ً                                           النصاب بالذىب فنقوؿ ىو األقل، فبل نقوؿ الفضة دائم ا إ٪تا األقل منهما، وىذا الذي عليو ٚتاىَت أىل                                                

 ض ا١تغاربة أتوا برأي ليس ىذا ٤تلو.العلم ما عدا قوؿ شاذ لبع
 إذف تكلمنا اآلف عن األمر األوؿ وىو قضية أف الزكاة ُب ٜتس أواؽ.

 فقو الحديث:
ً             ، است دؿ هبا فقه ا على مسائل:)ليس فيما دوف ٜتس أواؽ صدقة(ُب قولو صلى اهلل عليو وسلم:           ُ     

لو أف  (ٜ٘٘)إف نصاب الفضة نا: ا١تسألة األؤب: أف النقص اليسَت ُب النصاب مؤثر، ٔتعٌت ٨تن قل
، )ليس فيما دوف(ملك ٜتسمائة وأربع وتسعُت نقوؿ ال زكاة، ١تاذا؟ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  امرأ

: إف النقص اليسَت كاٟتبة -وىو ا١تذىب–فما دامت أقل من النصاب فبل زكاة فيها، وقاؿ بعض أىل العلم 
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اة فتجب معو الزكاة؛ ألف حساب الناس ُب الغالب يزيد وينقص فمن باب واٟتبتُت و٨توىا ال يؤثر ُب الزك
 االحتياط أف ما قارب الشيء أخذ حكمو. وىذه مسألة ترجع ألمرين: 

 األوؿ: لقضية احتياط الشخص وىو األحسن. 
الثا٘ب: عدـ ثقتو ُب ا١تيزاف، قد  يزيد أو ينقص، ومعلـو أف أغلب األحكاـ الشرعية مبنية على 

 ريب ال على النص.التق
الذىب والفضة،   ا١تسألة الثانية: أف بعض الفقهاء استدؿ هبذا اٟتديث على أنو ال ٬تمع بُت نصاب

جراـ ذىب، ىل  (ٖٗ)عنده نصاب الفضة ثبلٙتائة جراـ وعنده نصف نصاب الذىب  كيف؟ لو أف امرأ
َت الذىب والفضة فبإٚتاع أىل العلم ٕتب عليو الزكاة أـ ال؟ نقوؿ: أوؿ شيء إذا اختلفت األمواؿ الزكوية غ

      ُ                                                ُ                       أهنا ال ت ضم، عندي نصف نصاب إبل مع نصف نصاب غنم باإلٚتاع ال ت ضم، أو نصف نصاب سائمة 
               ُ                                                                     مع عروض ٕتارة ال ت ضم، لكن ١تا تكوف من جنس واحد ففيها خبلؼ، فمن أىل العلم من قاؿ: ال تضم. 

ً      استدالال  هبذا اٟتديث؛ ألنو ليس أصبل  مالك ا لنص اب فليس عنده ٜتسة أواؽ، بل عنده أقل من ٜتسة       ً                       ً    
                                                 ُ                                         أواؽ، عنده أوقتُت ونصف، فبل زكاة فيها، واألقرب: أهنا ت ضم؛ ألهنا ُب معٌت اٞتنس الواحد بدليل أف النيب 
ً                                  صلى اهلل عليو وسلم ُب غَت ما حديث ُب الديات وُب غَتىا دائم ا يقرف الذىب بالفضة، ُب الديات، ُب                                                    

           ُ                                                          غَت ما حديث ي قدر الذىب والفضة بتقدير واحد واألرجح أهنا تضم ُب النصاب وىو  قطع يد السارؽ، ُب
 قوؿ اٞتمهور.

                                                      ُ                                  ا١تسألة الثالثة: أف الفقهاء استدلوا هبذا اٟتديث على أف اٟت لي ا١تستعمل ٕتب فيو الزكاة؛ ألف النيب 
ل من عنده ٜتسة أواؽ من ، مفهومو ماذا؟ أف ك)ليس فيما دوف ٜتس أواؽ زكاة(صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

الفضة ففيو الزكاة وٓب يستفصل ال بُت حلي مستعمل أو غَته، ٓب يفرؽ النيب صلى اهلل عليو وسلم، فدؿ على 
، ُب لساف العرب إ٪تا يقصد بو الذىب الذي )أواؽ(                         ُ                     أنو ٕتب الزكاة ُب كل شيء، ور د على ذلك: بأف قوؿ: 

           ً                                            أنو ليس مطلق ا، ىذا قالو أبو عبيد القاسم بن سبلـ ُب كتابو           ً                            يكوف مضروب ا على ىيئة الدراىم، واٟتقيقة 
ُ                                                       الغريب ولكنو ليس على إطبلؽ، فإنو و جد ُب كبلـ العرب يسموف كل فضة أواقي ليس فقط الدراىم وإف                                  
ُ                                                                                          س لم كذلك إ٪تا أخرب بو النيب صلى اهلل عليو وسلم من باب الوزف فقط، فعندما قاؿ: ُب الدراىم واألواقي 
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 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

بو الوزف وٓب يقصد فقط أهنا ُب ا١تسكوكات وما عداىا بدليل أنكم تقولوف: إف الذىب احملـر فيو  فإ٪تا قصد
 الزكاة، ولذلك فإف األحوط من القولُت: إف اٟتلي فيو الزكاة، وسنتكلم عنو ُب اٟتديث الذي بعده.

 *** المتن ***
)ليَس عليو وسلم قاؿ: ؛ أفَّ رسوَؿ اهلل صلى اهلل -رضي اهلل عنو-عن أبي ُىريرة  - ٚٚٔ

 . على الُمسلم في عبِده وال فَػَرِسو صدقٌة(
 .)إال زكاة الفطر في الرَّقيِق(وفي لفٍظ: 

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

ىذا دليل على أف غَت ا١تسلم ال زكاة عليو وإ٪تا ٕتب عليو فروض  :(ليَس على الُمسلم) قولو:
 مالية غَت الزكاة.
ِ                   أضيفت ا٢تاء ىنا للم لك فما ملكو ا١تسلم  :(الُمسلم في عبِده وال فَػَرِسو صدقةٌ ليَس على ) قولو:                  

 من عبيد أرقاء، وملكو من ا٠تيل فبل صدقة فيو.
 فقو الحديث:

               ُ                                                      ً            ا١تسألة األؤب: است دؿ هبذا اٟتديث على أنو ال زكاة ُب ا٠تيل وىو قوؿ اٞتمهور خبلف ا أليب حنيفة؛ 
، وُب رواية أصرح عند أيب داود أف النيب صلى اهلل عليو )وال ُب فرسو(قاؿ: ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم 

، ُب ا٠تيل أطلق سواء كانت لبلستخداـ أـ لغَته، فدؿ ذلك )ليس على ا١تسلم ُب ا٠تيل صدقة(وسلم قاؿ: 
                                                   ً                        على أف ا٠تيل ال زكاة فيها ولو كاف ا١ترء ٯتلك منها ألوف ا إال أف ٬تعلها عروض ٕتارة.

                                                             ُ           الثانية: أف ىذا اٟتديث أصل ُب التفريق بُت نوعُت من العروض: عروض ق نية، وعروض ا١تسألة 
ً                              ٕتارة، و٬تب أف نعرؼ أف األمواؿ إما أف تكوف نقد ا وإما أف تكوف عروض ا، النقد ىي الذىب والفضة وما                    ً                                           

ا٘ب: ىي ُب حكمهما كالرياالت واٞتنيهات والدوالرات وغَت ذلك ىذا تسمى نقد ٢تا حكمها، النوع الث
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العروض، العروض ىي السلع أي شيء ُب الدنيا غَت الذىب والفضة اليت ىي اإلٙتاف تشًتى هبا األشياء 
 تسمى عروض، ىذه العروض تنقسم إٔب قسمُت:

عل ألجل التجارة، قد يكوف الشخص جعلها لبلستخداـ،  ُ                                               القسم األوؿ: عروض ق نية، وىي ما ٓب ٕت                ُ                  
       ُ                                                      تخدمو ق نية، قد ٬تعلها إلكراـ ضيفة، إلعارتو، واإلعارة ليست ٕتارة،                 ُ              االستخداـ يسمى ق نية، أي شيء يس

                    ُ                                                                    كل شيء لئلعارة فإنو ق نية، استخداـ، قد يريد منها االستغبلؿ، ما ىو االستغبلؿ؟ ال يقصد ا١تتاجرة ُب 
وإ٪تا  عُت السلعة وإ٪تا ُب نفعها، عندي سيارة أقلبها تاكسي أنا ٓب أقصد ا١تتاجرة ُب عُت السيارة ببيعها

                                    ُ                              ُ                     قصدت الكسب منها، منفعتها فهذا يسمى ق نية وال يسمى ٕتارة، عندي عمارة أ أجرىا ما قصدت بيع عُت 
التجارة وإ٪تا قصدت غلتها، ولذلك ٝتيت مستغلة، فا١تستغبلت عند ٚتاىَت أىل العلم إال الزيدية يروف أهنا 

            ُ                         من عروض الق نية وليس من عروض التجارة.
ـو الواحد قد يطرأ عليو ألف طارئ، عنده الشيء يقوؿ: أبيعو ال أبيعو أو إف      ً             أحيان ا الشخص ُب الي

ٕتارة أو  -الذي ليس نقد–وصل سعره لكذا بعتها وىكذا، كيف ٭تكم أو يعرؼ الشخص أف ىذا العرض 
ا    ُ                                                                                              للق نية؟ عندنا معياراف: النية، والعمل، أما النية فينوي الشخص بيعها، ىذه نية التجارة، ينوي استخدامه

           ُ                                                                                        ىذه نية الق نية، لكن النية ىذه خفية وتًتدد ُب اليـو أكثر من مرة، فماذا نقوؿ؟ ال بد مع النية عمل، العمل 
، وبناء على ذلك يقوؿ الفقهاء: األصل ُب العقود الق نية إال أف يدؿ ما يدؿ على                                                                          ُ                         ىو البيع والشراء أو السـو

 التجارة بأف يكوف ُب أحد حالتُت فقط:
أف يكتسب العرض، يكتسب السيارة أو األرض ٔتعاوضة ٤تضة بتجارة وقد نوى اٟتاؿ األؤب: 

                                                 ً                     ً         ً       التجارة فيها، يعٍت يكوف سبب االكتساب ٕتارة ليست مَتاث ا، ليست ىبة، ليست مهر ا أو صداق ا وإ٪تا 
 التجارة، فهنا العمل موجود مع نية التجارة.

، عندي سيارة                                ُ                   اٟتاؿ الثانية: أف تكوف نواىا الق نية فبل تنقلها من ال قنية إٔب التجارة إال النية مع السـو
استخدمتها فًتة وسأبيعها فبل تصبح ٕتارة إف قلت: سأبيعها، بل من حُت تسومها أي تضعها ُب معارض 
                                                      ُ                                         السيارات ىنا يبدأ العمل، فلذلك يقولوف: نقل العروض من ق نية إٔب ٕتارة ال بد من أمرين: النية والعمل، 

      ُ    ُ                         ُ                                       إٔب الق نية ي كتفى فيها بالنية؛ ألف الق نية ىي األصل، فلذلك إذا سألك شخص سيارتك ونقلها من التجارة 
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فيها زكاة أـ ال؟ أوؿ سؤاؿ: أنت اشًتيت السيارة أـ ٓب تشًتىا، جاءتك ىدية أـ ال؟ إف قاؿ لك: نعم، أنا 
ُ         اشًتيتها إذف العمل موجود، ونيتك من ىذا التملك؟ قاؿ: أنوي بيعها. إذف و جد األمر  اف: العمل، والنية،                                                                    

                                                                                           ً  نقوؿ: فيها زكاة، قاؿ: ال أنوي بيعها أنوي سكناىا أو استغبل٢تا، فبل زكاة، فبل نية، أما إف كاف مًتدد ا 
                                                ُ               نقوؿ: الًتدد كمن ال نية لو، األصل ما ىو؟ أف تكوف ق نية إذف ال زكاة.

. نقوؿ: ٣ترد نيتك جاءنا رجل آخر وقاؿ: البيت أنا استخدمتو أو األرض استخدمتها وأردت بيعها
، عرضتها ُب مكتب؟ فإذا قاؿ: نعم. نقوؿ: بدأ اٟتوؿ. إذف ال بد لنقلها من الق نية                                                                                            ُ    ال تؤثر، عرضتها للسـو

                                                                      ُ             ُ    إٔب غَتىا أف يكوف مع النية عمل ال العكس، ىذه مسألة مهمة ُب التفريق بُت الق نية وعدـ  الق نية.
ع، يعٍت الغرض منها البيع وا١تتاجرة فيها، يزيد                                 ُ         القسم الثا٘ب: عروض ٕتارة، وىي اليت أ عدت للبي

ا١تالكية: اإلدارة، وكلمة اإلدارة ىذه قيد فزاد عندىم عروض التجارة، فلذلك عروض التجارة عند ا١تالكية 
ٗتتلف عن عروض التجارة عند اٞتمهور؛ ألهنم زادوا يقصد منها ا١تعاوضة واإلدارة، وال نريد أف ٩توض ُب 

 و رٔتا يأٌب لو ٣تاؿ آخر.اإلدارة اآلف لكن
                                                                               ُ    إذف من ىذا اٟتديث نستفيد مسألة مهمة وىو أف ا١تستغبلت ال زكاة فيها؛ ألهنا من عروض الق نية.

                  ُ                                 ُ                                   ا١تسألة الثالثة: است دؿ هبذا اٟتديث على أنو ال زكاة ُب اٟت لي ا١تستعمل، ما وجو االستدالؿ؟ قالوا: 
، فكل ما كاف من شأف ا١ترء على ا١ترء ُب عبده وُب فرسو()ال زكاة ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

يستخدمو فإنو ال زكاة فيو. لكننا قلنا: إف ىذا اٟتديث إ٪تا ىو ُب عروض التجارة فقط ٓب يتكلم عن األمواؿ 
ً                                                 النقد، فهذا اٟتديث ال يشمل النقد أبد ا فاالستدالؿ هبذا اٟتديث على عدـ وجوب الزكاة ُب اٟتلي                                   

ً                 د جد ا إال إذا قلت: إف االستخداـ نقلو من كونو نقد ا إٔب كونو عروض ا كما ىو ا١تذىب. ا١تستخدـ بعي               ً                                           ً    
أف الصنعة نقلتو من كونو  -طبعا ا١تذىب وشيخ اإلسبلـ طور الرأي–ا١تذىب يقوؿ: إف االستخداـ والصنعة 

ً                                                     نقد ا إٔب كونو عروض وىذه مسألة أخرى أظن أف شرحها قد يطوؿ.    
 *** المتن ***

)الَعْجماُء ؛ أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: -رضي اهلل عنو-عن أبي ُىريرة  - ٛٚٔ
 .ُجباٌر، والبئُر ُجباٌر، والَمْعِدُف ُجباٌر، وفي الرّْكاِز الخُمُس(
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 الُجبار: الهدُر الذي ال شيء فيو.
 والعجماُء: الدابة.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

العجماء ىي الدابة اليت ال تتكلم، فالشياه واإلبل والغنم وكل سائمة  :(الَعْجماُء ُجبارٌ ) قولو:
تص بو فهو  امرأتتملكها أو ٗتتص هبا مثل الكلب، لو أف  تلك وإ٪تا ٮت  ُ           عنده كلب ليس ملكك الكلب ال ٯت            ُ                           

ً                                                 ج بار، ما معٌت ج بار؟ أي ىدر، فلو أف شخص ا عنده شياه وجاءت ُب النهار فاعتدت على مزرعة شخص                         ُ              ُ
ُ                ً                                منو ج بار، ىدر، لكن ُب الليل ليست ج بار؛ ألنك أنت شرع ا مأمور أف ىذه العجماء ٘تسكها ُب  فأكلت                             ُ     

ً                                                        الليل، لكن ُب النهار ال، لو أف شخص ا عنده إبل أو شياه ُب الرب فذىبت فأكلت من متاع شخص نقوؿ:                                 
ُ                            ىو ج بار أي ىدر ليست فيو أي شيء، ففي النهار ىي ج بار كما جاء القضاء من حديث                                             ُ سعيد بن جبَت    

ُ                                                              ُ             أهنا ُب النهار ج بار وُب الليل حيث يلـز اٟتفظ فلذلك يضمن ُب التفريط بعدـ اٟتفظ، وي لحق بالعجماء               
                                                                                      ً  الطفل الصغَت، فأٟتق بعض أىل العلم الطفل الصغَت بالعجماء، فالشخص لو عنده طفل صغَت فأفسد شيئ ا 

ُ    ً  ألب أو األـ مفرط بعدـ اٟتفظ فإنو ال يكوف ج بار ا.         ُ                         ً              ُب وقت ال ي لـز ىو ْتفظو فإنو يكوف ىدر ا إال إذا كاف ا                                       
ً                ً                                   ٔتعٌت لو أف رجبل  أمر شخص ا أف ٭تفر لو بئر ا أو أف ينزؿ لو ُب بئر ليأتيو با١تاء  :(والبئُر ُجبارٌ ) قولو:        ً             

ُ                                            ً                فسقط شخص ُب ىذه البئر فإهنا ج بار، ىدر فليس عليك شيء؛ ألنو عمل استأجرت أجَت ا ليأٌب لك با١تاء                            
ُ               أو ٭تفر البئر لكنو ٓب ٮترج منو فهو ج بار ال ضماف عليك، إذف ىذا معٌت البئر ج بار أي من سقط  من البئر                                     ُ                                 

ُ     ُب بئر بناء على تعاقد منك شرعي فإنو ج بار.                                     
ا١تعدف ا١تعروؼ الذي يكوف من األرض وٮترج منها، وصورة ا١تعدف يعربوف  :(والَمْعِدُف ُجبارٌ ) قولو:

من األرض وليس من جنسها لكي ٮترجوا النباتات. وىذه عبارة صاحب عن ا١تعدف يقولوف: ىو ما خرج 
أتى لشخص وقاؿ لو:  امرأمنتهى اإلرادات، فإف النباتات ليست معادف فإف النباتات من األرض، فلو أف 

أخرج الذىب من ىذا ا١تكاف أو أخرج الفضة من ىذا ا١تكاف، أو أخرج الزرنيخ فإف الزرنيخ معدف أو أخرج 
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أخرج الياقوت أو األ١تاس أو أخرج ا١تلح فإف ا١تلح معدف عندىم، كل ىذه األمور تسمى معادف،  النفط أو
ُ                     فلو قاؿ لو: أخرجو فنزؿ ُب حفرة فسقطت عليو ىذه اٟتفرة فمات فإنو ج بار ال ضماف على صاحب                                                               

ُ  العمل؛ ألنو دخل بإرادتو وىذه من قضاء اهلل عز وجل وقدره، والفحم اٟتجري معدف فإنو ج ب  ار.                                                                            
ىذا ىو ٤تل الشاىد، ا١تراد بالركاز ىو دفن اٞتاىلية الذي يوجد عليو  :وفي الرّْكاِز الخُمُس() قولو:

                                                  ً                                   ختم اٞتاىلية، شخص ٭تفر ُب األرض أو ينظر ُب جبل فوجد ذىب ا أو فضة وعليها ختم اٞتاىلية أي قبل 
ُ          اإلسبلـ فهذا يسمى ركاز ا، واٟتكم ُب الركاز أف فيو ا٠ت مس، ٬تب أف ُ                                ي دفع ٜتسو لبيت ا١تاؿ وأربعة أٜتاسو                      ً                          

١تن وجده لكن بشرط أف يكوف عليو ختم اٞتاىلية، فإف ٓب يكن عليو ختم اٞتاىلية ال ندري أىو قبل 
ُ                                       ً                            اإلسبلـ أـ بعده أو ع رؼ أنو من ركاز ا١تسلمُت، يعٍت شخص ٭تفر مثبل  ُب أحد البلداف القدٯتة نقوؿ:                   

يها ذىب، نظر ُب الذىب فإذا بو من عهد دولة ا١تماليك أي من دمشق أو القاىرة أو مكة، فوجد جرة ف
سبعمائة سنة، أي بعد اإلسبلـ وليس ُب اٞتاىلية، ووجد ُب الرياض ىنا ُب البيوت القدٯتة فضة، فما 
: إذا كاف كنز ا وال يدرى أىو قبل اإلسبلـ أـ بعد اإلسبلـ فحكمو أنو ل قطة ي عرؼ سنة كاملة           ً             ً                                               ُ     ُ               حكمو؟ أوال 

 يأت صاحبو يتملكو وما فيو زكاة إال بعد اٟتوؿ بينما الركاز فيو ا٠تمس ويكوف عند وجوده.وإذا ٓب 
                   ُ                                              ً    ً          ً  ا١تسألة األخَتة اليت است دؿ هبا على ىذا اٟتديث ىو قضة ا١تعدف، من وجد معدن ا طبع ا ىذا قدٯت ا 

       ً      لكن قدٯت ا كاف لكن اآلف تغَت الوضع، اآلف أصبحت حسب األنظمة ُب كل الدوؿ أف ا١تعادؿ ملك للدولة، 
الشخص قد يكوف عنده منجم صغَت للذىب أو للفضة أو الزرنيخ أو األحجار الكرٯتة، من كاف عنده 

كاف يقوؿ: إف ا١تعدف حكمو حكم الركاز فيخرج   -رٛتو اهلل–معدف فما حكمو؟ بعض الفقهاء كأيب حنيفة 
ى اهلل عليو وسلم فرؽ بُت ا١تعدف منو ا٠تمس. نقوؿ: ىذا اٟتديث دؿ على ضعف ىذا القوؿ؛ ألف النيب صل

ا لقاؿ: وُب ا١تعدف والركاز ا٠تمس. والصحيح كما جاء ُب )ا١تعدف ُجبار(وبُت الركاز، قاؿ:  ً                                                  ، ولو كاف واحد               
صم منو قيمة استخراجو، يعٍت  ُ                           أحاديث أخرى أف ا١تعدف حكمو أنو ٕتب فيو الزكاة وقت خروجو وال ٮت                                                           

رج اثنُت ونصف با١تائة من ىذا الذىب وال ٮتصم شخص عنده منجم فأخرج من الذىب مائة  ُ                                         ٬تب أنو ٮت         
قيمة االستخراج فهو من رأس ا١تاؿ الذي وجده من ا١تعدف وا١تعادف كثَتة وقلت الفقهاء يتوسعوف ُب ا١تعدف 

 حىت أهنم يدخلوف ا١تلح ُب ا١تعدف.
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 ٕٔالشريط: 
 *** المتن ***

-قاؿ: بعَث رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عمَر  -رضي اهلل عنو-عن أبي ُىريرة  - ٜٚٔ
على الصدقِة، فِقيل: منَع ابُن َجميٍل، وخالد بُن الوليد، والعّباُس عمُّ رسوؿ اهلل صلى  -رضي اهلل عنو

ال أف كاف فقيًرا، فأغناُه )ما يَنِقُم ابُن جميٍل إاهلل عليو وسلم، فقاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: 
اهلل. وأما خالٌد: فإنَّكم تظِلُموف خالًدا، وقد احتبَس أدراَعُو وأعتاَدُه في سبيِل اهلل، وأما العباُس: فهي 

ُو أَبيِو؟(ثم قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  عليَّ ومثُلها؟(  .)يا عمر! أما شعرَت أف عّم الرجِل ِصنػْ
 :*** الشرح ***

، للشيخ عبد الغٍت )عمدة األحكاـ(و اٟتديث ا٠تامس من أحاديث كتاب الزكاة من كتاب فهذا ى
 .ىػ( ٓٓٙ)ا١تقدسي ا١تتوَب سنة 

 مفردات الحديث:
بعث النيب  :(بعَث رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عمَر رضي اهلل عنو على الصدقةِ ) قولو:

ُ                        صلى اهلل عليو وسلم لعمر ىذا يسمى بعثو للسعاة، فإف الزكاة ي بعث ٢تا س عاة وىؤالء السعاة يسموف         ُ                                                        
بالعاملُت عليها، و٢تم أحكاـ كثَتة ٗتصهم من حيث وجوب األجر ٢تم أو من حيث استحقاقهم ٞتزء من 

 الزكاة، وأمور تتعلق بالزكاة سنذكرىا ُب فقو ىذا اٟتديث.
ا١تراد بالصدقة ىنا أي الزكاة؛ ألف من شراح اٟتديث من يرى أف ا١تراد  :(على الصدقةِ ) قولو:

                                      ُ                                                            بالصدقة صدقة النافلة؛ ألهنم يقولوف: إنو ي ربأ بأحد من الصحابة أف ٯتتنع عن أداء الزكاة. كما جاء عن ابن 
الصدقة إ٪تا ىي صدقة ٚتيل ُب اٟتديث الذي سيمر معنا بعد قليل ولذلك من الشراح من قاؿ: إف ا١تراد ب

ىنا للعهد، والصدقة إذا  )أؿ(النافلة. وىذا ليس كذلك فإنو قولو: على الصدقة. أي الصدقة الواجبة، و
 ُ                       أ طلقت فا١تراد هبا الزكاة.
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، أي قاؿ للنيب صلى اهلل عليو -رضي اهلل عنو–الذي قاؿ قيل ىو عمر بن ا٠تطاب  :(فِقيل) قولو:
 وسلم.

أي  :(َجميٍل، وخالد بُن الوليد، والعّباُس عمُّ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلممنَع ابُن ) قولو:
                ً        ً                 عندما جاءىم ساعي ا ومبعوث ا من النيب صلى اهلل  -رضي اهلل عنو–منع ىؤالء الثبلثة الزكاة، فلم يعطوا عمر 

                                                                    ُ                      عليو وسلم ما أمرىم وحسب عليهم، أما ابن ٚتيل ىذا فهو رجل من الصحابة ال ي عرؼ لو اسم وإ٪تا يعرؼ 
لقبو أنو ابن ٚتيل وجـز بذلك اٟتافظ ابن منده وابن اٞتوزي وغَت واحد من أىل العلم وإف كاف بعضهم 

  ً                                                                    اٝت ا كحميد و٨تو ذلك وىذا فيو اختبلؼ، وقاؿ بعض الشراح كا١تهلب ُب شرحو ١تختصر  حكى أف لو
                                ً                                                            البخاري: إف ابن ٚتيل ىذا كاف منافق ا. ولذلك فإف ابن ٚتيل منع الزكاة ورسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  

صحايب اثٍت )إف من أكاف من أصحابو منافقوف كما ُب صحيح مسلم أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
ُ                       ، فسمى ىؤالء منافقُت غَت أنو بالتتبع ٞتميع من و سم أو ع رؼ بنفاؽ وعرفهم حذيفة عشر منافًقا(        ُ رضي –                                          

                                                                    ُ             فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٝتى ٟتذيفة ا١تنافقُت فإنو ال يعرؼ ألحد منهم أنو ن قل عنو علم،  -اهلل عنو
ّ      عليو وسلم، ولذلك اٟتافظ ابن حجر ١تا عد  بعض  أو نقلت عنهم رواية ٟتديث من أحاديث النيب صلى اهلل                                    

ُ                       ُ                                 ىؤالء الذين اهتموا بالنفاؽ الذين ع رؼ من ع رؼ منهم وإال فالباقوف ن بذوا من الصحابة فيكفي أف حذيفة ٓب         ُ                                
يكن يصلي على أحد منهم بعد وفاة النيب صلى اهلل عليو وسلم، والنيب صلى اهلل عليو وسلم قبلو، ومن ترؾ 

عليو ترؾ كبار الصحابة كعمر وغَته كما ثبت الصبلة عليو، فهم معرفوف لدى الصحابة حذيفة الصبلة 
       ُ           ً            ُ                         ُ                                   ولكن ٓب ي عرؼ أف أحد ا اهتم بنفاؽ ن قل عنو علم، أو فتوى، أو ن قلت عنو رواية عن النيب صلى اهلل عليو 

         ً                                        وسلم مطلق ا كما ذكر اٟتافظ ُب اإلصابة، ىذا من جانب. 
                           ً                             هلب أف ابن ٚتيل ىذا كاف منافق ا فيو نظر؛ ألنو ٓب يرد عنو خرب ومن جانب آخر: أف ما ذكره ا١ت

إال ىذا ا٠ترب، وقد جاء ُب بعض األخبار أنو ١تا ٝتع هبذه الكلمة جاء بزكاتو للنيب صلى اهلل عليو وسلم 
فأعطاه إياىا فأىب النيب صلى اهلل عليو وسلم أف يأخذىا، ٍب جاء هبا أليب بكر وعمر من بعد فأبيا أف 

أخذاىا ١تا أىب النيب صلى اهلل عليو وسلم أخذىا، وىذا من باب التعزير كما سيمر معنا ُب عقوبة من منع ي
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الزكاة، فاهلل أعلم أىو من الصحابة أـ ىو من ا١تنافقُت أـ ال؟ ألف ابن ا١تهلب ١تا ذكر أنو من ا١تنافقُت قاؿ: 
 عز وجل.قيل: إنو من ا١تنافقُت ٍب تاب بعد ذلك. والعلم عند اهلل 

 وأما خالد بن الوليد فهو ا١تخزومي ا١تعروؼ، والعباس ىو عم النيب صلى اهلل عليو وسلم.
النيب صلى اهلل عليو وسلم ذـ ابن ٚتيل  :(ما يَنِقُم ابُن جميٍل إال أف كاف فقيًرا، فأغناُه اهلل) قولو:

لتأديب والزجر لو فهو من باب عبلنية وىذا الذـ منو صلى اهلل عليو وسلم البن ٚتيل إ٪تا ىو من باب ا
، ىذا )ما ينقم ابن ٚتيل إال أف كاف فقَتًا فأغناه اهلل(التعزير البن ٚتيل، وقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

ً                                                         يدؿ على أف اإلنساف ٬تب عليو دائم ا أف ينظر ُب حالو األؤب حينما كاف ُب ضعف من ماؿ فأغناه اهلل،                               
فقواه اهلل عز وجل، حينما كاف ُب ضعف ُب صغر فقواه اهلل بنشاط حينما كاف ُب ضعف من قوة وبدف 

َ  ْ الل و  ال ذ ي خ ل ق ك م  م ن  ض ع ف  ٍب   ج ع ل  م ن  بػ ع د  ض ع ف  قػ و ة  ٍب   ج ع ل  م ن  بػ ع د  قػ و ة  ض ع ف ا و ش ي  }  َ    ً  ْ  َ   ٍ   ُ   ِ  ْ  َ   ْ  ِ  َ  َ  َ    ُ   ً   ُ   ٍ  ْ  َ   ِ  ْ  َ   ْ  ِ  َ  َ  َ    ُ   ٍ  ْ  َ   ْ  ِ  ْ  ُ  َ  َ َ    ِ : { ]َ  ً ب ة      ُ      الرـو
ً                 [، فا١تقصود من ىذا أف اإلنساف دائم ا ينظر ٟتالو األوؿٗ٘  ليستدؿ على مآلو بعد ذلك.                                

 احتبس ىذه ٖتتمل أمرين: :(وأما خالٌد: فإنَّكم تظِلُموف خالًدا، وقد احتبسَ ) قولو:
                                               ُ              األمر األوؿ: أنو أوقف أدرعو، والدرع معروؼ الذي ي لبس على الصدر.

ً              ً            األمر الثا٘ب: أنو احتبس أي تصدؽ فجعلها صدقة، فلم يكن حابس ا ألصلها متصدق ا ٔتنفعتها وإ ٪تا                                                       
          ً   بالثنتُت مع ا.

وأعتاده وُب رواية: وعتاده. روايتاف، ُب سبيل  :(وقد احتبَس أدراَعُو وأعتاَدُه في سبيِل اهلل) قولو:
 اهلل.

والعباس عم النيب صلى اهلل عليو وسلم، وىذه الكلمة:  :وأما العباُس: فهي عليَّ ومثُلها؟() قولو:
، اختلف الفقهاء ُب شرحها، فمن الفقهاء من يقوؿ: إف قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: )فهي علي ومثلها(
رضي اهلل –، من باب اإلخبار. أي أخرب عن شيء سابق فيكوف معٌت ذلك أف العباس )ىي علي ومثلها(

معنا ُب                                                                               أعطى النيب صلى اهلل عليو وسلم الزكاة ومثلها، عج ل زكاة سنتُت، وىذا ىو األقرب وسيمر -عنو
، )فهي علي ومثلها معها(فقو اٟتديث، ويدؿ على أف ىذا ىو ا١تعٌت األقرب أنو ُب رواية مسلم أنو قاؿ: 
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ومثلها معها يدؿ على أهنا من باب اإلخبار عما مضى، وقد جاء ُب رواية ُب خارج الصحيح عند أٛتد 
، ٦تا )وأما العباس فإنو قد بذؿ صدقتو(: وغَته وإف كاف ُب إسنادىا مقاؿ: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ

 يدؿ على التعجيل ولكن أصح األلفاظ ىي ما ُب الصحيح.
ومن أىل العلم من يقوؿ: إف ىذه اللفظة من باب االلتزاـ. فيكوف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

             ُ     كيد، ولكن ٦تا ي ضعف أما صدقة عمي العباس فأنا ألتـز بأف أبذ٢تا عنو. سأبذ٢تا عنو ومثلها من باب التأ
، ١تاذا يلتـز الثنتُت؟ ىي الواجب )ومثلها(قولو:  -  ً                                     طبع ا ىذه طريقة مالك عليو رٛتة اهلل وأصحابو–ذلك 

واحدة وااللتزاـ إ٪تا يكوف للواجب فقط وأما الذي سيأٌب السنة القادمة فإنو ال يصح االلتزاـ ما ٓب ٬تب، من 
        ً                                                 اؿ مستقر ا فيما وجب وما ٓب ٬تب فبل يكوف فيو التزاـ وال كفالة، شرط الكفالة وااللتزاـ فيها أف يكوف ا١ت

 ولذلك فالصحيح ىو ا١تعٌت األوؿ.
ُو أَبيِو؟) قولو: أما شعرت أي ما علمت، أف عم الرجل  :(يا عمر! أما شعرَت أف عّم الرجِل ِصنػْ

   ً              صنو ا ألف الصنو من  معروؼ عمو؛ ألف العباس عم النيب صلى اهلل عليو وسلم، صنو أي قريب أبيو، فسمي
النخيل ىي النخلتاف اللتاف تنبتاف من أصل واحد، ترى بعض النخيل ٗترج ثنتُت مع بعض كأهنما توأـ 
جذر٫تا واحد وساقهما وأصلهما ٥تتلف، ىذا يسمى الصنو، فشبو النيب صلى اهلل عليو وسلم العم بالقرين ُب 

، من حيث )ا٠تالة ٔتنزلة األـ(م ُب اٟتضانة قاؿ: النخل أليب الشخص، كما أف النيب صلى اهلل عليو وسل
 العطف وما يتعلق هبا.

ُو أَبيِو؟) قولو: ً               ىذه ٖتتمل أمرين أيض ا: األمر األوؿ:  :(يا عمر! أما شعرَت أف عّم الرجِل ِصنػْ                  
، فإف كانت من باب التعليل فإف ىذا يؤيد القوؿ )ىي عليها ومثلها(ٖتتمل أهنا من باب التعليل لقولو: 

                                                            ُ                              الثا٘ب، أنا مإب وماؿ عمي واحد كما أف مإب وماؿ أيب واحد، فما است حق على عمي فإنو علي، أٓب تعلم 
أف عم الرجل صنو أبيو؟! فيكوف من باب التعليل. واألقرب ولذلك اختار ا١تصنف ىذه الرواية أنو فصل 

فية ولذلك قاؿ: ٍب قاؿ. فهي ليست من باب التعليل، ٚتلة، خرج عن ا١توضوع بينهما أهنا ٚتلة استئنا
ا فقاؿ:  ً         انتهى، ٍب بُت لو موضوع ا جديد  ً       ، ألف دائم ا إذا )يا عمر أما شعرت أف عم الرجل صنو أبيو؟(                   ً               

تكلمت ُب عم الرجل وقريبو فكأنك تكلمت ُب ذات الرجل، ولذلك ُب أحد التفسَتين ُب قوؿ اهلل عز 
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ر ا إ ال  ال م و د ة  ُب  ال ق ر ىب  } وجل: أ ل ك م  ع ل ي و  أ ج  ْ  َ ق ل  ال  أ س   ُ  ْ  ِ   َ   َ  َ  ْ     ِ  ً  ْ  َ  ِ  َْ َ   ْ  ُ  َُ  ْ  َ َ   ْ [، قيل: إهنا مودتكم ٕب. وىو قوؿ ٖٕالشورى: { ]ُ 
                                                 ُ        ُ                               ٚتاىَت ا١تفسرين ألنكم قرابيت، وقيل: إنٍت أسأؿ الناس أف ي ودونٍت وي ودي قرابيت ومنهم عمي وعميت وخإب 

ً                              عليو وسلم، فإف من أحب شخص ا أحب قرابتو، فكأف النيب صلى وخاليت، وىكذا من قرابة النيب صلى اهلل                          
                                                    ً                                اهلل عليو وسلم يقوؿ لعمر: ىذا عمي تلطف معو وكن معو لطيف ا؛ ألف اإلحساف للقرابة من اإلحساف 

 لقريبهم.
 فقو الحديث:

ُ                                                            ا١تسألة األؤب: مسألة الس عاة، وقبل أف نتكلم عن مسألة السعاة ٬تب أف نعلم مىت ٕتب الزكاة؟                       
: ٕتب الزكاة ُب واحد من ثبلثة أمور:     ً                                أوال 

األمر األوؿ: أمواؿ ٕتب الزكاة عند حلوؿ اٟتوؿ، وىو األصل ُب الزكاة أهنا ال ٕتب إال عند حلوؿ 
اٟتوؿ كما ُب السائمة، وُب عروض التجارة، وُب النقدين وما ُب حكمهما، األصل أي عند حلوؿ اٟتوؿ، 

ُ                        مىت ٭ت ل حولك وجب، وحلوؿ اٟتوؿ  من الفقهاء من شدد فيو، وىذه ا١تسألة مهمة تًتتب عليها التأخَت    
وىذه طريقة بعض –والتعجيل ١تا نقوؿ: مىت ٕتب الزكاة. وحلوؿ اٟتوؿ من الفقهاء من شدد فيو فقاؿ 

: إذا وجبت الزكاة ُب أوؿ النهار فأخرىا إٔب آخر النهار فإنو يكوف -الفقهاء ونص عليو أبو جعفر الطحاوي
إذف قدرىا بالساعة، ٕتب الساعة ٜتس أخرجها الساعة ٜتس، تزيد ساعة تنقص ساعة ال بأس، لكن   ً   آٙت ا. 

أوؿ النهار وآخر النهار ُب الغالب اثنا عشر ساعة، إذا أخرهتا إٔب آخر النهار فأنت مؤخر ٢تا عن وقتها 
ُب اليـو األوؿ من رمضاف أو  فتدخل ُب الذـ، وا١تذىب: أف الزكاة متعلقة باليـو بطرفيو الليل والنهار، وجبت

األوؿ من ٤تـر فإنك ٗترجو فيو وُب ليلتو كلها يـو واحد، فلك أف تؤخرىا ُب اليـو والليلة فإهنما واحد، لكن 
                               ً   لو أخرهتا لثا٘ب يـو فإنك تكوف آٙت ا. 

ذلك  إذف ٕتب الزكاة ُب اٟتاؿ األؤب عند ٘تاـ اٟتوؿ فيما يشًتط فيو اٟتوؿ وُب يـو وجب اٟتوؿ، فل
كل امرئ لو يـو وحوؿ ٬تب أف ٮترج الزكاة فيو ٭تـر أف يؤخرىا عنو، ومن أشد األحاديث ُب ٖترٙب التأخَت 

)ما خالطت حينما قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم:  -رضي اهلل عنها–واإلٚتاع منعقد عليو حديث عائشة 
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: وذلك بأف يؤخر الزكاة عن وقتها. ، قاؿ اٟتميدي راوي اٟتديث ُب ا١تسندالزكاة مااًل قط إال أفسدتو(
 فتأخَت الزكاة عن وقتها مفسد للماؿ.

                         ُ                                                         األمر الثا٘ب: ىناؾ أمواؿ ال ي شًتط فيها اٟتوؿ، مثل ا٠تارج من األرض، مثل ا١تعدف ١تا قلنا: إف 
ا حولو ا١تعادف ٢تا حكم ا٠تارج من األرض، ومثل ا١تاؿ ا١تستفاد عند من يرى أف ا١تاؿ ا١تستفاد ال حوؿ لو وإ٪ت

 حوؿ ا١تاؿ األصلي وغَت ذلك من ا١تسائل.
األمر الثالث: عند إتياف الساعي، عندما يكوف ا١ترء عليو زكاة ووجب ُب اليـو األوؿ ولكنو يعلم أف 

                       ُ                                 لن يأٌب إال بعد أسبوع أو أ سبوعُت ٬تب عليو أف يؤخرىا إٔب قدـو  -الذي ىو عامل الزكاة–الساعي 
ا؛ ألف بعض الفقهاء يفرؽ بُت الصرؼ واإلخراج، إذف إذا كاف ىناؾ ساعي الساعي، فيؤخر صرفها وإخراجه

رج الزكاة فإنو ٬تب تأخَتىا إليو، ولذلك ٬توز التأخَت شهر وشهرين وثبلثة ٔتا أف  ُ                                                                        مندوب بيت ا١تاؿ ٮت                 
 أخرج امرأالساعي قد تأخر، ولذلك فقهاء ا١تالكية يقولوف: من شروط وجوب الزكاة قدـو الساعي. فلو أف 

 الزكاة ٍب قد جاء الساعي ٬تب عليو أف ٮترج زكاة ثانية وىكذا.
 ما ا١تراد بالساعي؟. س:
ً              ا١تراد بالساعي ىو مندوب وٕب األمر ُب أخذ الزكاة، وإذا ناب وٕب األمر أحد ا ألخذ الزكاة  جػ:                                                                 

ا، بل الفقهاء يقولوف: إف ا٠توارج إذا تغلبوا ٬تب
 
                                             فيجب إعطاء الزكاة إليو ولو كاف ظا١ت
ً
أف يعطوف من الزكاة                                    

وتكوف ٣تزئة فلذلك ٬تب إعطائو الزكاة، وانتبو لعباراٌب عندما قلت: إنو مندوب وٕب األمر، فإف معٌت ىذه 
                     ً                                                        ً                   العبارة أنو يكوف نائب ا عنو، وأما الوكيل ومنو اٞتمعيات ا٠تَتية اآلف فإنو يكوف نائب ا عن الباذؿ ليس ىو 

ا ببل استثناء ليسوا سعاة وليسوا من العاملُت على الزكاة وإ٪تا ىم الساعي، اٞتمعيات ا٠تَتية األىلية كله
وكبلء للباذؿ وبناء على ذلك ال ٬توز ٢تم أف يأخذوا من سهم العاملُت عليها، وكذلك ال ٬توز ٢تم التأخر ُب 

ً        بذ٢تا للفقراء إال عند اٟتاجة وسنمر عليها أي تأخَت الزكاة بعد قليل، وبناء على ذلك أيض ا إذا ت لف ا١تاؿ ُب                                                                                
ً                                                        أيديهم ُب أيدي الوكيل سواء كاف شخص ا أـ ٚتعية فإف كاف بتفريط منهم وجب عليهم الضماف وإف كاف                                  
ُ                   من غَت تفريط فإف من أخرج الزكاة ٮترج بد٢تا مرة أخرى، كاف ىناؾ صندوؽ قبل  ١تا كانت الصناديق                                                                     
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ُ                             مسموح هبا فوضعت فيها الزكاة فس رقت ُب الليل، إذف ٬تب أف ٗترجها ثانية؛ ألف ىذا الصندوؽ أو ىذه                              
ُ                                                         اٞتمعية اليت س رقت إ٪تا ىم وكبلء عنك وليسوا وكبلء عن الفقَت وال عن بيت ا١تاؿ.             

)إف خالًدا قد احتبس أدراعو وأعتاده ُب سبيل ا١تسألة الثانية: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
 ، نستفيد من ىذه اٞتملة مسائل:اهلل(

وقف ا١تنقوؿ، وىذه واضحة، فمن أشهر األدلة ُب جواز وقف ا١تنقوؿ غَت العقار األؤب: أنو ٬توز 
                                    ً           ىذا اٟتديث وىو من أقوى األدلة فيو خبلف ا أليب حنيفة.

عنده ماؿ من  امرأالثانية: أف ا١تاؿ ا١ترصود ألوجو الرب أو كاف ا١تاؿ موقوؼ فبل زكاة فيو، فلو أف 
ة من حُت الوفاة، ىل نقوؿ: فيو زكاة؟ ال، فهو مرصود ألوج الرب، ثلث ١تيت يريد أف ٬تعلو ُب مسجد وًب سن

                                              ً        ً       ً                            ىناؾ عقار أو جهة ىو وقف بشرط أف يكوف الوقف خَتي ا ليس وقف ا أىلي ا؛ ألف الوقف األىلي ٕتب الزكاة 
قف                                          ُ                                                 ُب الغلة فيو إذا ًب عليها حوؿ أو كانت ٦تا ال ي شًتط فيها اٟتوؿ كا٠تارج من األرض و٨توه، فإذا كاف الو 

، )إنو احتبس أدراعو وأعتاده ُب سبيل اهلل(   ً                                                   خَتي ا فبل زكاة فيو؛ ألنو قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم ٠تالد: 
 إذف الصدقات ال يكوف فيها زكاة.

عنده أربعمائة ألف كم زكاة أربعمائة ألف؟ عشرة، وقاؿ: ىذه األربعمائة ألف  امرألو أف  س:
ً                 سوؼ ابٍت هبا مسجد ا، وجلست عنده سن  ة أو سنتُت يزكيها أـ ال؟.              

قاعدة عندنا: أف ا٢تبة ال تلـز إال بالقبض، ا٢تبات كالصدقة، أو ا٢تدية أو غَت ذلك، ا٢تبة ال  جػ:
                          ً                        ١تا حضرتو الوفاة قاؿ: إف ٩تبل  ٕب بالعالية كنت قد ٨تلتو  -رضي اهلل عنو–تلـز إال بالقبض؛ ألف أبا بكر 

                          ً                             الورثة. الشخص إذا جعل ماال  عنده قاؿ: سوؼ أتصدؽ بو. ىو لعائشة ولو قبضتو ١تلكتو ولكن اجعلوه ُب
، )العائد ُب ىبتو كالكلب يعود ُب قيئو(ملكك ٬توز لك أف ترجع فيو كما قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

فهو ٬توز لو الرجوع فيها ما دامت ٓب ٗترج من ملكو فيزكيها، فما نقلها ٟتساب األوقاؼ أو نقلها ُب مكاف 
 ليس ُب ملكو، فهذه فيها الزكاة ألهنا ٓب ٗترج من ملكو. آخر 

، ىذه استدؿ هبا )ىي علي ومثلها(ا١تسألة الثالثة: قضية العباس ١تا قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
 اٞتمهور على مسألتُت مهمتُت:
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إخراج الزكاة عجل  -رضي اهلل عنو–األؤب: أنو ٬توز تعجيل الزكاة قبل وقتها، والدليل أف العباس 
 قبل وقتها.

 كيف تعجل الزكاة قبل وقتها؟.  س:
رج ا١ترء ماال  بنية الزكاة. ليس يتصدؽ ٍب يقوؿ بعد ما يتصدؽ  جػ: ُ            ً                                            قالوا: يكوف ذلك بأف ٮت                      

ويستلمها صاحبها يقوؿ: سأجعلها زكاة. ال، يكوف عند اإلخراج ينويها زكاة ٍب إذا جاء وقت اٟتوؿ الذي 
         ُ                                                            ً        عليو أف يع د مالو وأف يقـو العروض اليت تقـو ُب يـو الزكاة، أخرج الشخص ألف ا فلما ٕتب عنده الزكاة ٬تب 

                                                                             ً                  جاء يـو الزكاة حسب زكاتو فإذا بالزكاة عليو ألف نقوؿ: ما عجلتو ٣تزئ. فإف عجل ألف ا فجاء حوؿ زكاتو 
أف ٗترج الفرؽ فعد مالو فوجد أف الزكاة اليت ٕتب عليو أكثر ألف ومائتُت وىو عجل ألف فنقوؿ: ٬تب 

                                                                               ُ              مائيت لاير، فإف وجد الزكاة يـو اٟتوؿ أقل ٙتا٪تائة لاير نقوؿ: ما زاد ال ٬توز لك الرجوع فيو، ي عترب صدقة ألنو 
 خرج من ملكك وال ٬توز أف تقوؿ: أحولو إٔب السنة اليت بعدىا. ىذا ال ٬توز.
ال ٬توز تعجيل الزكاة أكثر من الثانية: أف أقصى سنُت ٬توز تعجيل الزكاة ٢تا إ٪تا ىي سنتاف فقط، 

                             ً                                                      سنتُت، فبل ٬توز للشخص أف ٮترج ماال  ويقوؿ: ىذه عن ٜتس سنوات قادمة. ألف أقصى ما ورد عن النيب 
 -رضي اهلل عنو–صلى اهلل عليو وسلم ذلك وىذا من مفردات أٛتد فإنو نص على السنتُت؛ ٟتديث العباس 

، ُب زكاة العباس، ألف بعض الناس يريد أف يعطي ومثلها( )ىي عليعندما قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
ً             ً                                                          شخص ا ٤تتاج ا فيعطيو مثبل  ٜتسُت ألف ويقوؿ: ىذه زكاٌب مدة ٜتس سنوات قادمة، أو عشر سنوات        ً   
قادمة. نقوؿ: ال ٬توز، فقط السنتُت القادمتُت ٕتزئك وما زاد يعترب صدقة، وىذا من مفردات ا١تذىب وىو 

 ما دؿ عليو الدليل.
ا١تسألة الرابعة: ١تا قلنا: منع ابن ٚتيل الزكاة، منعو ٍب بذ٢تا بعد ذلك، فتأخَت الزكاة عن وقتها يسمى 
  ً                                                                                          منع ا، ولذلك ذكرنا قبل قليل أشد ما ورد وإف كاف ُب إسناده مقاؿ مع أف اإلٚتاع منعقد على حرمة تأخَت 

ألة تأخَت الزكاة والراجح ُب مسألة تأخَت رسالة لطيفة ُب مس -رٛتو اهلل–الزكاة عن وقتها، ولكن البن رجب 
الزكاة: أنو ال ٬توز تأخَت الزكاة إال ألجل قدـو الساعي، مندوب بيت ا١تاؿ، مصلحة الزكاة والدخل اآلف 
عندنا، أو لوجود مصلحة مًتجحة بشرط أف يفصلها عن مالو لكي ال ٗتتلط ٔتالو فيدخل ُب اٟتديث، 
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ف لاير ٮترجها و٬تعلها ُب حساب مستقل أو ٬تعلها ُب ظرؼ مستقل،          ً                    فيكوف مثبل  الشخص عنده زكاتو أل
                                    ً                                                    ا١تصلحة ا١تًتجحة مثل ماذا؟ كأف يعرؼ فقَت ا أشد حاجة من ا١توجود ولكنو سيقدـ بعد أسبوعُت أو ثبلثة 

وؿ من                                          ً      ً                      ً                        فيجوز لو أف يؤخر الزكاة ألجلو، أو يعلم فقَت ا قريب ا من قرابتو ولكنو حاضر ا ُب يـو زكاتو الذي ىو األ
        ً                                                                                  احملـر مثبل  فيؤخرىا ٟتُت قدومو، أو أف يكوف الفقَت الذي عنده يعلم أنو أخرؽ ُب تصريف زكاة مالو إذا 
أعطاه ا١تاؿ ذىب واشًتىا هبا أي شيء فيقسطها عليو السنة كلها، فهنا نقوؿ: ٬توز للمصلحة. وقد بٌت 

ا١تشايخ ويرجحونو بشرط أال تطوؿ ا١تدة عليها ابن رجب على ىذه ا١تسألة رسالة كاملة وىو الذي يفيت بو 
ً   جد ا.   

 *** المتن ***
قاؿ: لما أفاَء اهلُل على رسولِو صلى  -رضي اهلل عنو-عن عبد اهلل بن زيد بن عاصم  - ٓٛٔ

اهلل عليو وسلم يوـَ ُحنين، قَسَم في الناِس؛ في المؤلَّفِة قلوبُهم ولم يُعِط األنصاَر شيًئا، فكأنَّهم وَجدوا، 
)يَا معشَر األنصاِر! ألم أجدُكم ُضالَّاًل فهَداكم اهلل ُيصبهم ما أصاَب الناَس، فخطَبهم، فقاؿ: إذ لم 

كلَّما قاؿ شيًئا. قالوا: اهلل ورسولُو أَمنُّ. - بي؟ وُكنُتم ُمتفّرقين فألّفكم اهلل بي؟ وعالًة فأغناُكم اهلل بي؟(
)لو ِشْئُتم قاؿ:  -قالوا: اهلل ورسولُُو أَمنُّ  عليو وسلم؟( )ما يمنُعُكم أف ُتِجيُبوا رسوَؿ اهلل صلى اهللقاؿ: 

لُقلتم: جئتنا كذا وكذا. أال ترَضْوف أف يذىَب الناُس بالشاِة والَبعيِر، وتذىُبوف بالنبي صلى اهلل عليو 
وادي من األنصاِر، ولو سلَك النَّاُس واديًا وشعًبا لسلكُت  امرأوسلم إلى رَِحاِلكم؟ لوال الهجرُة لكنُت 

األنصاِر وِشْعبها. األنصاُر ِشَعاٌر، والناُس ِدثَاٌر. إنَّكم ستلَقْوف بعِدي أَثَػَرًة، فاصِبُروا حتى تلَقْوني على 
 .الحوِض(

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

ا١تراد باإلفاءة ما يسره اهلل عز  :(لما أفاَء اهلُل على رسولِو صلى اهلل عليو وسلم يوـَ ُحنين) قولو:
 جل على رسولو من الكسب واألنفاؿ اليت يسرىا اهلل عز وجل لو.و 
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 أي وزع بينهم ما حصل ٢تم ُب يـو حنُت. :(قَسَم في الناسِ ) قولو:
ىذا ىو ٤تل الشاىد أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قسم ُب ا١تؤلفة  :(في المؤلَّفِة قلوبُهم) قولو:

قلوهبم، وىذا القسم الذي قسمو النيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا كاف من األنفاؿ وليس من الزكاة، من أنفاؿ 
ا ليبُت لنا م -رٛتو اهلل–اٟترب ومن الكسب الذي كسبوه من حرهبم وليس من الزكاة، وإ٪تا جاء بو ا١تصنف 

ا١تراد با١تؤلفة قلوهبم، وبذلك يتضح لنا ما ا١تراد هبم، فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم أعطى كبار قريش وكبار 
العرب الذي كانوا موجودين فإنو أعطى أبا سفياف بن حرب مائة من اإلبل، وأعطاه أربعُت أوقية من الفضة، 

= ٛ × ٜ٘٘)إذا ضربت ىذا الرقم ُب ٙتانية ، فجراـ( ٜ٘٘)                                   ً  ٨تن سبق معنا أف ٜتس أواقي تعادؿ تقريب ا 
ً              فيكوف مبلغ ا ضخم ا من اٞترامات  (ٓٙٚٗ          ً                              فضة تقريب ا وأعطاه مائة من اإلبل ومع ذلك  جراـ( ٓٙٚٗ)          ً    

كأف قائد أوؿ جيش غزا القسطنطينية،   -رضي اهلل عنو–فقاؿ أبو سفياف: وابٍت يزيد. ويزيد بن أيب سفياف 
، ولذلك يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ١تا تكلم عن يزيد: إف )مغفور ٢تم(والنيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

يزيد بن أيب سفياف أفضل من أخيو معاوية. فقاؿ أبو سفياف: وابٍت يزيد. فأعطاه النيب صلى اهلل عليو وسلم 
هبم من مثل ذلك، ٍب قاؿ: وابٍت معاوية. فأعطاه النيب صلى اهلل عليو وسلم مثل ذلك ٍب أعطى ا١تؤلفة قلو 

ا١تشركُت كذلك، فا١تراد با١تؤلفة قلوهبم ىنا ُب ىذا اٟتديث ىم رؤساء ا١تشركُت، ىذا ا١تعٌت األوؿ من كاف من 
            ً                     ا١تشركُت قريب ا من اإلسبلـ من رؤوسهم.

شى شره من ا١تشركُت، كأف يكوف عدو ا ويريد أف يهجم  ُ                               ً                وا١تعٌت الثا٘ب: ا١تراد با١تؤلفة قلوهبم: من ٮت                                       
  ُ     في عطى.على ا١تسلمُت 

                                     ُ           وا١تعٌت الثالث: من كاف من آحاد ا١تشركُت ي رجى إٯتانو.
فإنو من كاف حديث عهد بإٯتاف ليقوى إٯتانو  -كما ذكر الشافعي–وأما ا١تؤمنوف من ا١تؤلفة قلوهبم 

                      ُ                                         ىذا األوؿ، والثا٘ب: من ي عطى ألجل أف ينظر إليو ا١تشركوف فيقتدوا بو.
١تؤلفة قلوهبم، وىذا اٟتديث بُت بعضهم ُب ا١تؤلفة فهذه ٜتس صور كلها يسمى أصحاهبا من ا

 قلوهبم.
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ا١تراد باألنصار األوس وا٠تزرج كما ُب بعض الروايات: وٓب يعط  :(ولم يُعِط األنصاَر شيًئا) قولو:
                         ً  األنصار أوسهم وخزرجهم شيئ ا.

 أي ُب أنفسهم، ولذلك تكلموا إذ ٓب يصبهم ما أصاب الناس. :(، فكأنَّهم وَجدوا) قولو:
أي ٓب يعطهم النيب صلى اهلل عليو وسلم مثل ما أعطى  :(إذ لم ُيصبهم ما أصاَب الناسَ  ) قولو:

 .)أعطى ىؤالء وسيوفنا تقطر من دمائهم(للكرباء من قريش، وجاء من كبلمهم أهنم قالوا: 
ىذه ىداية التوفيق، ويب: ىداىم : (جدُكم ُضالَّاًل فهَداكم اهلل بي؟يَا معشَر األنصاِر! ألم أ) قولو:

                                                         ُ                            ُ    النيب صلى اهلل عليو وسلم ىداية اإلرشاد، فلذلك ىداية التوفيق ت نسب هلل عز وجل وىداية اإلرشاد ت نسب 
 للبشر.

أعظم ٦تا  أي منة اهلل عز وجل والنيب صلى اهلل عليو وسلم علينا :(قالوا: اهلل ورسولُو أَمنُّ ) قولو:
ً                                            قدمنا، وىكذا ا١تؤمن دائم ا يستحقر عملو ويستنقصو ُب جانب حق اهلل عز وجل.                        

ُ   َ  ُّ قالوا: اهلل ورسول و  أم ن   ما يمنُعُكم أف ُتِجيُبوا رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم؟() قولو: وٓب (:               ُ 
 ٬تيبوا.

)لو شئتم لقلتم: جئتنا جاء ُب بعض الروايات أنو قاؿ:  :(لو ِشْئُتم لُقلتم: جئتنا كذا وكذا) قولو:
، و٨تو ىذا الكبلـ ولكن الراوي ىنا حذفها من باب التأدب مع ضااًل أو طريًدا فآويناؾ، وفقَتًا فأغنيناؾ(

                                                  ً                                         جناب النيب صلى اهلل عليو وسلم، فإنو ٓب يرد أف يذكر شيئ ا فيو  منقصة ٞتناب النيب صلى اهلل عليو وسلم، 
كل ما جاء فيو من منقصة عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ال ٬توز روايتو ولو كاف من باب األخبار،   ولذلك

ُ       ً                      وقد ذكر ابن ىشاـ ُب السَتة: أف قريش ا قد ذ مت وأف بٍت ىاشم قد ذ مت شعر ا، وقيل ُب النيب صلى اهلل                     ُ       ً                                 
لى اهلل عليو وسلم عليو وسلم ىجو ولكن كل ذلك طوي وما روي. ما روي شيء ٦تا ىجي بو النيب ص

                                    ً                                                      ١تكانو، والعجيب أف بعض الناس يسمع شيئ ا فيو منقصة للنيب صلى اهلل عليو وسلم فينقلو لغَته بقصد أو 
بآخر إما بقصد اإلخبار واإلشهار أو يكوف قصده أف ىذا من ا١تنكر كأف يرسل صورة ىؤالء الذين استهزءوا 

            ً                                   لك ال ٬توز مطلق ا، كل ما فيو منقصة ٞتناب نبوتو صلى بالنيب صلى اهلل عليو وسلم ُب صورة وغَتىا وكل ذ
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                              ً                                                                     اهلل عليو وسلم فبل ٬توز روايتو مطلق ا وال نقلو ولو كاف فيو فائدة، ىذه فيو فائدة بياف عز اإلسبلـ وفيو فوائد 
لغوية وفيو لكن كل ذلك ال ٬توز روايتو، ولذلك ما يتساىل فيو بعض الناس عندما يرى بعض ا١تنكرات اليت 

ها مذمة للنيب صلى اهلل عليو وسلم يكوف من ىذا الباب ا١تنهي عنو، وقد جاء ُب قوؿ اهلل عز وجل ُب في
ر ة  }سورة النور:  خ  نػ ي ا و اآل  ش ة  ُب  ال ذ ين  آم ن وا ٢ت  م  ع ذ اب  أ ل يم  ُب  الد  يع  ال ف اح  َ  ِ إ ف  ال ذ ين  ٭ت  ب وف  أ ف  ت ش   ِ ْ  َ   َ  ْ      ِ   ٌ  ِ َ   ٌ   َ  َ   ُْ َ     ُ َ   َ   ِ     ِ   ُ َ  ِ   َ  ْ   َ   ِ  َ  ْ  َ  َ    ُِ   َ   ِ النور: { ]ِ       

بتهم إلشاعة الفاحشة باإلخبار عنها، فبلف زٗب، فبلف فعل، فبلف أظهر ا١تنكر الفبل٘ب، [، قيل: إف ٤تٜٔ
ربوف ٔتثل ىذه األمور، فقد روى ابن  ُ                                ىذا من ٤تبة إشاعة الفاحشة، ولذلك كاف احملققُت من أىل العلم ال ٮت                                                           

رباف. ال ُ       أيب زمنُت: أف إبراىيم النخعي وقبلو شريح القاضي كانا يستخرباف وال ٮت  ٮترب أف ُب ا١تكاف الفبل٘ب                                                                
كذا وقيل ُب جناب النيب صلى اهلل عليو وسلم كذا؛ ألف ُب ذلك إ ظهار للمنكر وإشاعة لو وإفشاء ٢تذا 

، )من قاؿ ىلك الناس فهو أىلُكُهم(األمر، ولذلك جاء ُب أحد التفسَتين لقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
 حشة وذكر ىذا ا٠ترب الذي يؤذي ا١تؤمنُت ويزيدىم إيذاء ُب أنفسهم.، ألنو نشر الفا)فهو أىلَكهم(الثانية: 

أال ترَضْوف أف يذىَب الناُس بالشاِة والَبعيِر، وتذىُبوف بالنبي صلى اهلل عليو وسلم إلى ) قولو:
سلم ىذه طمن النيب صلى اهلل عليو وسلم األنصار؛ ألهنم كاف ٦تا قالوا: إف النيب صلى اهلل عليو و : (رَِحاِلكم؟

 بعد أف فتح اهلل لو مكة سيبقى عند أىلو وبٍت عمو وقرابتو ويًتؾ ا١تدينة.
من األنصاِر، ولو سلَك النَّاُس واديًا وشعًبا لسلكُت وادي  امرألوال الهجرُة لكنُت ) قولو:

  ُ                                                                    است دؿ هبذه اٞتملة على أف ما كاف عليو حاؿ األنصار من أمر فإف الصواب معهم، : (األنصاِر وِشْعبها
ُ                                              ولذلك يقوؿ شيخ اإلسبلـ ُب منهاج السنة: إف ج ل األنصار ُب الفنت كانوا على طريقة واحدة. ُب صفُت                                         

 -همرضواف اهلل علي–وُب اٞتمل وما بعد ذلك، ولذلك كاف عبلمة ٚتهور الصحابة إ٪تا كاف من األنصار 
)حب األنصار من ٣تموعهم، وعرب النيب صلى اهلل عليو وسلم ْتبهم عن حب الصحابة كلهم فقاؿ: 

٢تم من الفضل الشيء الكثَت، ومن  -رضواف اهلل عليهم–، أي حب الصحابة كلهم فلذلك األنصار اإلٯتاف(
)اهلل اغفر لؤلنصار  خصائص األنصار أف ٤تبة أبناىم من ٤تبتهم ولذلك قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم:
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ً                          ، وقد كاف بعض ا١تشايخ إذا رأى أحد ا من ا١تنتسبُت لؤلنصار عظمو وأبناء األنصار وأبناء أبناء األنصار(                                
 وقدره وقاؿ: لدعوة النيب صلى اهلل عليو وسلم لكم. وما زاؿ بعض أبنائهم موجود إٔب اآلف.

الشعار ىو الثوب الذي يواري البدف يكوف لصيق باٞتلد  :(األنصاُر ِشَعاٌر، والناُس ِدثَارٌ ) قولو:
يعٍت ُب لباسنا اآلف ىي ا١تبلبس اليت يلبسها الشخص داخلية متصلة ّتسده، والدثار ىو الذي يكوف فوؽ، 

 ٦تا يدؿ على أف األنصار ىم أقرب الناس إٔب النيب صلى اهلل عليو وسلم وقرهبم إليو ُب الدنيا وُب اآلخرة.
ً   أي ش ح ا. :(كم ستلَقْوف بعِدي أَثَػَرةً إنَّ ) قولو:  ُ     
وىذا اٟتديث من أعظم األحاديث ُب فضائل  :(فاصِبُروا حتى تلَقْوني على الحوضِ ) قولو:

جاء أنو ١تا قاؿ ٢تم ىذا الكبلـ غطوا وجوىهم وكاف ٢تم ٨تيب؛ ألف ىذه  -رضواف اهلل عليهم–األنصار 
 وغفر لنا و٢تم. -ف اهلل عليهمرضوا–بشرى ٢تم وفضل ٢تم ال يوازيهم فيو أحد 

 *** المتن ***
 .باب صدقة الفطر

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

ىذا الباب باب صدقة الفطر، وغالب الفقهاء ٬تعلها ُب آخر كتاب  :)باب صدقة الفطر( قولو:
؛ ١تناسبة الربط بُت البابُت لكي تكوف رابطة بُت كتاب الصـو وتكوف رابطة بينو وبُت  الزكاة قبل كتاب الصـو

 الزكاة.
 *** المتن ***

عليو وسلم قاؿ: فَػَرَض النبي صلى اهلل  -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن ُعمر  - ٔٛٔ
على الذكر واألنثى، والُحرّْ والمملوِؾ: صاًعا من تمٍر، أو صاًعا من  -أو قاؿ: رمضافَ -َصَدَقَة الِفْطِر 

 شعيٍر، قاؿ: فعدَؿ الناُس بو نصَف صاٍع من بُػرٍّ على الصغيِر والكبير.
 وفي لفٍظ: أف تؤّدى قبل ُخروِج النَّاِس إلى الصَّالِة.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٚ٘٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 :*** الشرح ***
 لحديث:مفردات ا

ِ  فػ ر ض  النبي صلى اهلل عليو وسلم ص د ق ة  الف ط ر   قولو:  ْ  ِ    َ  َ َ  َ                          َ  َ قوؿ النيب صلى اهلل  (:             َ أو قاؿ: رمضاف  - َ 
                                 ً                                           دليل على أف زكاة الفطر واجبة خبلف ا لداود الظاىري عندما قاؿ: إهنا ليست بواجبة. )فرض(عليو وسلم: 

، وىذه )من ا١تسلمُت(جاء ُب بعض الروايات:  :(على الذكر واألنثى، والُحرّْ والمملوؾِ ) قولو:
ً                                                                               الرواية أيض ا على شرط الصحيح؛ ألهنا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، نفس الطريق، ونستفيد من            

لو أبناء غَت  امرأ، أهنا ال ٕتب زكاة الفطر على غَت ا١تسلم، فلو أف )من ا١تسلمُت(ىذه الرواية اليت فيها: 
رج عنهم زكاة الفطر، وقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: مسلمُت أو أف لو ٦تال ُ                                                 يك غَت مسلمُت فإنو ال ٮت                     

، ا١تراد بو اٟتي حياة مستقرة، وبناء على ذلك فإف اٞتنُت ُب بطن أمو ٓب يتميز بعد على )على الذكر واألنثى(
ً                                                         سبيل القطع أنو ذكر  أو أنثى وىو حي أـ ليس ْتي ولذلك فإف زكاة الفطر على اٞتنُت  ليست بواجبة وإ٪تا                  

 .-رضي اهلل عنو–ىي مستحبة لفعل عثماف 
ا١تراد بالصاع ىو ا١تكياؿ ا١تعروؼ ُب عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم، وقد  :(صاًعا من تمرٍ ) قولو:

، وقد صدر قرار -رضواف اهلل عليهم–تقديره ١تا ٚتع آصع أبناء الصحابة  -رضي اهلل عنو–جاء عن مالك 
علماء بتقدير مقدار الصاع وىو: أف تأٌب بإناء وتأٌب بثبلث لًتات من ا١تاء ٍب تسكب ىذه من ىيئة كبار ال

                                                 ً                                     اللًتات ُب ىذا اإلناء حد ىذه الثبلث لًتات اجعل عليو خط ا، ىذا ا٠تط ىو الصاع، وىذا ىو األقرب ُب 
الوزف، والفقهاء                                                   ُ                          التقدير؛ ألف الصاع وحدتو كيل وليس وحدتو وزف فلذلك ي قدر بوحدات الكيل ال بوحدات

   ً                                                                                           قدٯت ا كانوا يقدروهنا بالوزف، اعًتض عليهم ابن القصار ُب اعًتاضو على ابن أيب زيد القَتوا٘ب ُب ٥تتصره فإنو 
         ُ                                                                                     قاؿ: كيف ي قدر الكيل بالوزف؟! وإال فإف كثَت من الفقهاء من باب التسهيل يقولوف بالوزف. ولذلك يقوؿ: 

          ُ                                  ً                 ات أرز أو ب ر من باب التقرير والتقريب ولكن قطع ا ىذا وزف وىذا                      ً               إف الصاع يعادؿ تقريب ا ثبلث كيلو جرام
 كيل.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٛ٘٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ُب األـ: ٓب يثبت أف النيب  -رٛتو اهلل–يقوؿ الشافعي  :(صاًعا من تمٍر، أو صاًعا من شعيرٍ ) قولو:
رج منو زكاة الفطر إال أمرين: الشعَت، والتمر. ىذاف األمراف ٫تا ما ُ                                                             صلى اهلل عليو وسلم قدر شيئ ا ٗت  ثبت أف                          ً  

ّ                                                                     النيب صلى اهلل عليو وسلم قد ر هبا زكاة الفطر، وأما ما سيأٌب معنا ُب حديث أيب سعيد الذي بعده فإ٪تا ىو                         
ُب حياتو فأقرىم عليو النيب صلى اهلل عليو وسلم، وأما ما كاف من  -رضواف اهلل عليهم–من فعل الصحابة 

، ىنا ُب اٟتديث، وأفضل االثنُت التمر؛ ١تا جاء من لسانو فالثابت إ٪تا ٫تا ىذاف االثناف: الشعَت، والتمر
رج منو زكاة الفطر التمر  ُ                         حديث ابن عمر أنو كاف ٮترج الزكاة ٘تر ا وكذا غَت واحد من الصحابة، فأفضل ما ٗت                                      ً                                  

 ٍب باقي األصناؼ، قيل: الشعَت ٍب باقي األصناؼ.
ا١تراد بقولو: عدؿ  :(الكبيرقاؿ: فعدَؿ الناُس بو نصَف صاٍع من بُػرٍّ على الصغيِر و ) قولو:

ُ                              فإف معاوية ١تا جاءت نوع من الرب  اٞتيد من الشاـ قدره بنصف صاع  -رضي اهلل عنو–الناس. أي معاوية                              
 وسيمر معنا ُب حديث أيب سعيد.

ىذه اٞتملة تؤدى قبل خروج الناس  :(وفي لفٍظ: أف تؤّدى قبل ُخروِج النَّاِس إلى الصَّالةِ ) قولو:
 إٔب الصبلة نستفيد منها وقت زكاة الفطر، فإف زكاة الفطر ٢تا ثبلثة أوقات:

                                                                      ُ      األوؿ: وقت وجوب واستحباب، يعٍت ىذا ىو وقت الوجوب الذي ٬تب أف تؤديها فيو وي ستحب 
دخل ا٠تطيب ليصلي، لك أف ٗترجها ُب ىذا الوقت، وىو أف يكوف بعد صبلة الفجر يـو العيد وقبل أف ي

.  ىذا وقت الوجوب وا١تستحب أف تكوف ُب ىذا اليـو
رضي –الثا٘ب: وقت وجوب ورخصة، ٬توز لك أف ٗترجها فيو، وىو ما جاء ُب حديث ابن عمر 

: أهنم كانوا ٮترجوهنا قبل العيد بيـو أو بيومُت. ومعٌت قولو: بيـو أو يومُت. أي ْتسب اختبلؼ -اهلل عنهما
، وإف كاف تام ا فإنو بيومُت، وبناء على ذلك فيجوز  الشهر إف كاف ً                        ً                                   ناقص ا أو تام ا، فإف كاف ناقص ا فإنو بيـو                ً        ً    

بعد غياب مشس يـو الثامن والعشرين، يعٍت من ليلة تسع وعشرين  -ما زلنا ُب وقت الوجوب–تقدٙب الزكاة 
ً        ً                    ٬توز إخراج زكاة الفطر سواء كاف الشهر ناقص ا أو تام ا، ما فهم بعض أىل ا لعلم أف اليومُت مطلقة فإنو                                        

                                                                      ً                      ٬تيزوهنا من غياب مشس سبعة وعشرين، واٟتقيقة أف ىذا بعيد؛ ألف الشهر لو كاف تام ا ألخرجوىا قبلو بثبلثة 
ً        ً   ىنا ليست لبلختيار وإ٪تا الختبلؼ اٟتاؿ إف كاف الشهر ناقص ا أو تام ا. )أو(أياـ، ولذلك                                                    



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜ٘٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 يكن قد أخرج زكاة الفطر فيجب عليو أف ٮترجها الثالث: وقت قضاء، وىو إذا صلى ا١ترء العيد وٓب
ين ا أ و  أ خ ط أ ن ا}                 ً             بعده فإف كاف ناسي ا فبل إٍب عليو  ن ا إ ف  ن س  ذ  ْ  َ ْ َ ر بػ ن ا ال  تػ ؤ اخ   َ  ْ  َ  َ   ِ  َ  ْ  ِ  َ  ْ  ِ ً   [، وإف كاف متعمد ا ٕٙٛالبقرة: { ] َ    َ   َ  ُ  َ                 

، أي دقات()إهنا صدقة من الصفعليو اإلٍب لتأخَتىا عن وقتها، وىذا معٌت قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
 ٬تب قضاؤىا.

 *** المتن ***
قاؿ: كنا نُعِطيها في زَماِف النبيّْ صلى اهلل  -رضي اهلل عنو-وعن أبي سعيد الُخدري  - ٕٛٔ

، أو صاًعا من تمٍر، أو صاًعا من شعير، أو صاًعا من أقٍط، أو صاًعا من  عليو وسلم صاًعا من طعاـٍ
 زبيٍب.

 قاؿ: ُأرى ُمدِّا من ىذا يعِدؿ ُمدَّْين. فلما جاء معاويُة وجاءت السَّمراُء.
 قاؿ أبو سعيد: أما أنا فال أزاُؿ ُأخرُجو كما كنُت أخرُجو.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
 .-رضواف اهلل عليهم–ىذه تدؿ على أنو من فعل الصحابة  :(قاؿ: كنا نُعِطيها) قولو:
ـٍ ) قولو: ٖتتمل أمرين: إما الطعاـ الذي ىو اٟتنطة فإهنم كانوا يسموف اٟتنطة  :(صاًعا من طعا

   ً                               ُ                                                         طعام ا، وإما من طعاـ أي من أي طعاـ ي طعم، ومن قاؿ: إهنا اٟتنطة. قاؿ: إف ىذا دليل على ضعف تقرير 
ها فإف السمراء اليت كاف ٮترج منها معاوية ا١تد مقابل مدين ىي نوع من اٟتنطة لكن -رضي اهلل عنو–معاوية 

جيدة من حنطة الشاـ، فكأف أبا سعيد يقوؿ: إننا ٩ترجها من نوع من اٟتنطة لكنو ليس بتلك اٞتودة 
ولكنها بصاع فردىا إٔب فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم، إذف الطعاـ ىنا ٔتعٌت اٟتنطة، ومن أىل العلم من 

. وبناء على ذلك فكل ما جاز   من مطعـو ٬توز إخراجو.يقوؿ: إف ا١تراد بالطعاـ أي من كل مطعـو
األقط معروؼ، والعجيب أف بعض الفقهاء قبل ثبلثة قروف أظنو  :(أو صاًعا من أقطٍ ) قولو:

البيجاوي ُب حاشيتو على اإلقناع، ١تا جاء لكلمة األقط قاؿ: ال أعرؼ ما األقط. وىذا يدؿ على أف 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٓٙ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ط اآلف موجود ويصنع اآلف ُب مصانع، اإلنساف كثَت من األمور ال ٯتكن أف يعرفها إال أف يشاىدىا واألق
               ً  وكاف يصنع يدوي ا.

 نوع من اٟتنطة ذو جودة. :(السَّمراءُ ) قولو:
ُ                                                                أ رى ٔتعٌت أظن وأرى بعيٍت، مثل ما جاء ُب حديث النيب صلى اهلل عليو وسلم:  :(قاؿ: ُأرى) قولو:

   ُ       ُ    ، ي رى أي ي ظن.)من حدث عٍت ْتديث يُرى أنو كذب فهو أحد الكاذبُت(
 الصاع أربعة أمدد فيكوف إخراجو من ىذا بنصف صاع. :(ُأرى ُمدِّا من ىذا يعِدؿ ُمدَّْين) قولو:
أي من التمر وما ُب حكمو،  :(قاؿ أبو سعيد: أما أنا فال أزاُؿ ُأخرُجو كما كنُت أخرُجو) قولو:

 أو أنو صاع من اٞتميع.
 فقو الحديث:

، والدليل على  ا١تسألة األؤب: أف الزكاة إ٪تا ٕتب من الطعاـ دوف                            ً              ما عداه، وال ٬توز إخراجها ماال 
               ً                                      إ٪تا أخرجوىا طعام ا، والنيب صلى اهلل عليو وسلم كاف ُب عهده  -رضواف اهلل عليهم–ذلك: أف الصحابة 

، ولو نظرت ُب ا١تقادير الشرعية لوجدت أف أشياء من الكفارات والعبادات                         ً                                                                  ا١تاؿ ومع ذلك ٓب ٮترجو ماال 
رج طعام ا، ُ       ً   ٬تب أف ٗت  ، فتفريق الشارع بُت ىذه األمور         رج ماال  ُ       ً                             وشيء ٬تب أف ٮترج لباس ا، وشيء ٬تب أف ٮت                 ً                   

                         ً                                                  يدؿ على أف بعضها ليس بدال  لبعض، فدؿ على أف العربة ليست بالقيمة، ىذا من جهة. 
ومن جهة اٟتكمة: لو تأملت ُب اٟتكمة من زكاة الفطر لوجدت فيها حكمة عظيمة فإف أشد 

ُ  ِِّ  و ي ط ع م وف  الط ع اـ  ع ل ى ح ب و  }طعاـ ولذلك كاف أفضل الصدقة، الصدقة بالطعاـ وال شك اٟتاجة إ٪تا تكوف لل    َ َ   َ  َ      َ   ُ  ِ  ْ  ُ َ
َت ا ِ  ً م س ك ين ا و ي ت يم ا و أ س   ََ    ً  ِ َ  َ   ً  ِ  ْ          ُ  ِّ                                             [، ولذلك ف ض ل من فضل من الصحابة إلطعامهم الطعاـ، فإذا كاف ٛاإلنساف: { ]ِ 

جة ومسكنة وىم الفقراء الذين الشخص ليلة العيد ليلة فرحو وسروره ينشغل ىو بتتبع أشد الناس حا
                        ً                                                                ٭تتاجوف إٔب الطعاـ فإنو قطع ا حا١تا يصل ٢تؤالء الفقراء سيمر على عشرة دوهنم ُب الفقر لكنهم ليسوا 
ٔتحتاجُت للطعاـ، فإنو ُب ىذه اٟتالة ٯتر على الفقراء والناس ُب فرح وسرور، فانظر للمقصد الشرعي ٢تذا 

                                                        ً       صلوا العيد كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يأمر الناس رجاال  ونساء األمر، ٍب انظر إذا جاء يـو العيد و 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٔٙ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

(بالصدقة، فالناس قبل الفطر يعطوف ا١تاؿ أشد الناس حاجة  ، ٍب بعد )أغنوىم عن السؤاؿ ُب ىذا اليـو
 صبلهتم العيد يتصدقوف من أموا٢تم ١تن عرفو من احملتاجُت، ولو كاف ا١ترء ٮترج زكاة فطره على اٟتقيقة

للمحتاج ليس با١تقدار، ا١تقدار أغلب الناس ُب حاجة، وإ٪تا ْتث عن احملتاجُت فأثق أنو ُب ىذا الوقت 
                                                ً                                      سيمر على بيوت كثَتة حىت ٬تد احملتاج حقيقة وسيعرؼ بيوت ا كثَتة عندما ٭تتاج أف ٮترج زكاة مالو أو 

الزكاة بكوهنا زكاة الفطر من الطعاـ صدقتو رٔتا ٓب يكن يعرفهم لوال ْتثو ُب ىذا الوقت، ولذلك فإف ٗتصيص 
ً                                             ٢تا حكمة عظيمة جد ا، ومن تتبع السنة فيها عرؼ ىذه اٟتكمة ُب نفسو.                 

، كيف؟                                                                               ً       ا١تسألة الثانية: من أىل العلم من استدؿ هبذا اٟتديث على جواز إخراج زكاة الفطر ماال 
ة نصف الصاع مدين من السمراء نظر للقيمة فقاؿ: قيمة الصاع تعادؿ قيم -رضي اهلل عنو–قاؿ: إف معاوية 

ا إذا كانت ا١تصلحة  ً                   من حنطة الشاـ فإذا كاف قدرىا من حيث الطعاـ إذف ننظر للقيمة فنقدرىا ونعطيها نقد                                                                               
للفقَت ُب النقد. وىذا الرأي قوؿ لبعض اٟتنفية واختيار ابن تيمية لكن ىذا القوؿ فيو ضعف، لو نظر 

     ً                                                   .، طبع ا الشيخ ١تاذا أتى هبا؟ ليطرد قاعدة عنده ُب قضية عروض الشخص ١تقاصد الشريعة ُب ىذا ا١تعٌت ..
التجارة أنو ٬توز إعطاؤىا عروض إذا كانت مصلحة، ولو طرد ُب ىذا الباب فالشيخ تقي الدين أتاىا من 

              ً                                                   باب الطرد عموم ا، إذف الفريقاف استدؿ هبذا اٟتديث واألقرب القوؿ األوؿ.
رج منو الزكاة، عندما نقوؿ: إهنا ال ا١تسألة الثالثة: من فقو ىذا اٟتدي ُ                                  ث أيض ا أف نعرؼ ما الذي ٮت                     ً     

رج من طعاـ يقتات. وزاد الشافعي كلمة ووافق عليها كثَت من الفقهاء  ُ                                                                ٗترج إال من الطعاـ نقوؿ: ٬تب أف ٗت                               
رج منو الزكاة، األ رج من الزكاة. ي شكل على قولو: ٮترج منو الزكاة. أف األقط ال ٮت  ُ                  قالو: ي قتات ٮت                                           ُ               ُ قط ليس       ُ      

                                                     ُ               ً                    من ا٠تارج من األرض ولذلك فإف الفقهاء يقولوف: إ٪تا ىو ١تا ي قتات. يكوف طعام ا يقتات، اإلشكاؿ ما 
                                                               ً                               ىو؟ أف ىذا الزماف الذي ٨تن فيو أصبح ا١ترء الطعاـ الذي يقتاده متنوع ا فهناؾ من ا١تصنوعات ما يقتات، 

فظ من غَت ثبلجة، ٭تفظ ُب ُ                     ا١تكرونة ت قتات، ي قتات يعُت ٭ت   ا١تستودع و٬تلس مودة طويلة، بعض أنواع         ُ       ُ          
فف، ولذلك جاء عن بعض أىل العلم ومنهم  فف، ا١تشمس ٬ت  ُ                                      ا١تعلبات ت قتات، بعض أنواع الفواكو ٕت             ُ                          ُ        
الشيخ تقي الدين: أنو ٬توز إخراج زكاة الفطر من الفواكو اجملففة؛ ألهنا أصبحت قوت، بعض الناس ُب بعض 

رج البلداف عندىم ا١تشمس قوت، ٬تعلو  ُ    نو عندىم ٟتاجتهم يأكلوف منو بصفة دائمة فَتى أنو كالقوت ٮت                                                       



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٙ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

من يرى أنو ٬توز إخراج زكاة الفطر من ا١تكرونة باعتبار أهنا  -عليو رٛتة اهلل–منو، ومن ا١تشايخ ا١تعاصرين 
ُ   : أما أنا فبل أزاؿ  أ خرج و كما كنت  أقوت وأصلها اٟتنطة، ولكن األقرب واألحوط كما قاؿ أبو سعيد          ُ    ُ  ُ ُ  خرج ه                 ا   

                                ُ                  ً                                 ً   على عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم. فت خرج على حا٢تم، طبع ا الشافعي شدد وقاؿ: ٬تب أف تكوف حب ا. 
رج سويق ا بشرط أف يكوف السويق وزنو صاع، والكبلـ ُب قضية كيف يكوف وزنو ُب  ُ       ً                                                               والفقهاء ٬تيزوهنا أف ٗت                     

 موضع آخر.
  



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٙ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 *** المتن ***
 .كتاب الصياـ

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

 ا١تراد بو أحكاـ الصياـ وحدود الصياـ اليت ٕتب. :)كتاب الصياـ( قولو:
 *** المتن ***

)ال قاؿ: قاَؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  -رضي اهلل عنو-عن أبي ُىريرة  - ٖٛٔ
 .تقدَّموا رمضاَف بصوـِ يوـٍ وال يوَمْيِن، إال رجٌل كاف يصوـُ صوًما فليُصْمو(

 :الشرح *** ***
 مفردات الحديث:

                            ً            أي ال تصوموا قبل شهر رمضاف يوم ا وال يومُت،  :(ال تقدَّموا رمضاَف بصوـِ يوـٍ وال يوَمْينِ ) قولو:
 وىو اليـو الثبلثوف واليـو التاسع والعشروف من شهر شعباف فبل ٬توز صيامهما.

إال ىذه استثناء منقطع ٔتعٌت لكن، لكن رجل كاف  :(إال رجٌل كاف يصوـُ صوًما فليُصْمو) قولو:
        ً                            يصـو صوم ا فليصمو أي ٬توز لو أف يصمو.

 فقو الحديث:
ا١تسألة األؤب: أف صـو آخر يومُت من شعباف باتفاؽ أىل العلم ال ٬توز إال ُب يـو الشك الذي 

فبإٚتاع أىل العلم ال  سنتكلم عنو ُب اٟتديث الذي بعده، لكن يقولوف: من صامو باعتقاد أنو من رمضاف
                 ً                                                                     ٬توز، ومن صامو تطوع ا فكذلك ال ٬توز إال أف يكوف الصـو يصومو ا١ترء كأف يكوف قضاء عليو، أو أف 

             ً      ُ       ً                                                     يكوف يصـو يوم ا أو ي فطر يوم ا، أو وافق اثنُت وٜتيس فيجوز لو الصـو ُب ىذه األياـ فقط.
 صومو ا١ترء فإهنا على نوعُت:                                                 ً    وىنا مسألة: أف األياـ ا١تنهي عن صيامها إذا وافقت صوم ا ي



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٗٙ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

النوع األوؿ: أياـ ال ٬توز صياـ ما يصـو ا١ترء فيو ُب ىذه األياـ، وىي أياـ العيدين وأياـ التشريق، 
فلو وافق العيداف، وأياـ التشريق، اثنُت أو ٜتيس، أو كاف على الشخص قضاء، أو أياـ البيض مثل اليـو 

   ً                                                  تاد ا على صومها فبل ٬توز لو أف يصـو فيها؛ ألف الواجب ىنا الثالث عشر من ذي اٟتجة، وكاف الشخص مع
                         ً                                                      ُ       متجو لوجوب الفطر فيها مطلق ا، بل لو كاف على الشخص صياـ شهرين متتابعُت ٬تب عليو أف ي فطر ُب 

 ىذه األياـ: العيدين، وأياـ التشريق الثبلثة. 
–مُت من شعباف ونصف شعباف النوع الثا٘ب: ما عدا األياـ اليت ورد فيها النهي كاٞتمعة وآخر يو 

                                                                   ً وغَت ذلك من األياـ اليت ورد فيها النهي إف صح حديث السبت مع أف فيو مقاال   -كما سنذكر بعد قليل
     ً                                                                   طويبل  ألىل العلم فإف النهي ىنا إ٪تا ىو ٤تموؿ على غَت الصـو الذي يعتاده ا١ترء.

 ا١تسألة الثانية: أف صياـ شعباف يقولوف على ثبلث درجات:
 -رضي اهلل عنها–       ً                         ً                          : أحيان ا يكوف الصـو ُب شعباف واجب ا مثل ما جاء ُب حديث عائشة األؤب

قالت: كاف يكوف علي الصـو من رمضاف فبل أقضيو إال ُب شعباف ١تكاف النيب صلى اهلل عليو وسلم. فيجب 
ّ                           صـو شعباف ١تن عليو قضاء من السنة اليت قبلها؛ ألنو لو أخ ر الصياـ إٔب رمضاف الذي بعد ه فإنو يأٍب وعليو                                                     

 كفارة، قضى بو اثناف من صحابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم.
              ً  ُ                                                                    الثانية: أحيان ا ي ستحب الصياـ، ويستحب الصياـ ُب ابتداء ىذا الشهر فإف النيب صلى اهلل عليو 

أو بعض  -رضي اهلل عنهما–وسلم كاف يصـو أكثر ىذا الشهر كما جاء من حديث أـ سلمة وعائشة 
 النيب صلى اهلل عليو وسلم. أزواج

             ُ                                         الثالثة: أف ي كره الصـو فيو، وكراىة الصـو فيو ُب حالتُت:
اٟتالة األؤب: ُب صياـ آخر يومُت منو من باب التطوع ا١تطلق وليس من باب اعتقاد أنو من 

يل: إهنا رمضاف، إذا اعتقد أهنا من رمضاف حراـ بإٚتاع، وإذا تطوع مطلق قيل: إهنا كراىة ُب ا١تذىب، وق
 ٤ترمة.

اٟتالة الثانية: إذا كاف قد انتصف شهر شعباف وٓب يبتدأ الصياـ فيو، وإ٪تا أراد أف يتطوع ُب النصف 
)فإذا الثا٘ب فقد جاء ُب حديث عند الًتمذي أف النيب صلى اهلل عليو وسلم هنى عن الصـو ُب ىذا الوقت 
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ً      اف ظاىر إسناده الصحة إال أف بعض ا من ، وىذا اٟتديث وإف كفبل تصوموا( -أي شهر شعباف–انتصف                               
أىل العلم أعلو بنكارة ا١تنت، وبعضهم ٚتع بينو وبُت صياـ النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب شعباف بأنو من 

                              ُ                                                   ً   انتصف شهر شبعاف وٓب يصمو فإنو ي كره لو صياـ النصف األخَت، وىذا من باب إعماؿ اٟتديثُت مع ا.
: ٭تـر صي : أوال  اـ نصف شعباف يـو ٜتسة عشر من شعباف إذا كاف بقصد تعظيم                    ً        الصـو الذي ٭تـر

؛ ألنو بدعة.  ىذا اليـو
    ً                                                                                  ثاني ا: ٭تـر تقدـ شهر رمضاف بيومُت إذا كاف الظن أهنا من رمضاف، أو أهنا من التطوع على القوؿ 

 الثا٘ب والذي عليو كثَت من ا١تشايخ.
 *** المتن ***

قاؿ: سمعُت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  -ارضي اهلل عنهم-عن عبد اهلل بن ُعمر  - ٗٛٔ
 .)إذا رَأيُتُموه فُصوُموا، وإذا رأيُتُموه فأفِطُروا، فإف ُغمَّ عليكم فاقُدُروا لو(وسلم يقوؿ: 

 :*** الشرح ***
من األحاديث اليت أورد عليها أىل العلم  -رضي اهلل عنهما–ىذا اٟتديث حديث عبد اهلل بن عمر 

          ً                وكانت سبب ا ُب كثَت من ا٠تبلؼ.الكثَت من اإلشكاالت 
 مفردات الحديث:

إذا رأيتموه أي ا٢تبلؿ، وىذه اٞتملة تدؿ  :(وإذا رأيُتُموه فأفِطُروا ،إذا رَأيُتُموه فُصوُموا) قولو:
 مسائل: 

 ا١تسألة األؤب: على أف دخوؿ شهر رمضاف بإٚتاع أىل العلم يكوف بأمرين:
 ة ىبلؿ شواؿ لئلفطار.األمر األوؿ: رؤية ىبلؿ رمضاف، أو رؤي

األمر الثا٘ب: ىو إكماؿ العدة من شبعاف أو من رمضاف ُب الدخوؿ وُب ا٠تروج، وىذه ٣تمع عليها 
 بُت أىل العلم.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٙٙ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ا١تسألة الثانية: أف الواجب ُب الصياـ ُب الصياـ ُب ىذه األياـ إ٪تا ىي الرؤيا، وينوب عن الرؤيا  
اإلخبار، فإذا أخرب من رأى غَته بذلك فإنو يأخذ حكمو، ولذلك ١تا جاء أعرايب للنيب صلى اهلل عليو وسلم 

مفردات ا١تذىب وحده: أف دخوؿ فأخربه برؤية الشهر قضى عليو الصبلة والسبلـ بدخوؿ الشهر فيو، ومن 
شهر رمضاف إ٪تا ىو من باب اإلخبار فيكفي فيو شاىد واحد إذا كاف ثقة، وأما ا٠تروج فبل بد فيو من 
اثنُت، واٞتمهور يروف أف الدخوؿ وا٠تروج ال بد فيو من اثنُت، والعمل عندنا اآلف ُب احملاكم على ا١تذىب أف 

احد، وىذا ما فعلو النيب صلى اهلل عليو وسلم فإنو قضى بدخوؿ                ُ                   دخوؿ شهر رمضاف ي كتفى فيو بشهادة و 
 ُب غَت ىذا اٟتديث. -رضي اهلل عنهما–الشهر بشهادة رجل واحد ُب حديث ابن عمر 

، ولذلك جاء ُب بعض  ا١تسألة الثالثة: أف ىذا اٟتديث يدؿ على أف الناس تبع لئلماـ ُب الصـو
، وجو ا٠تطاب للكل )رأيتموه(، فالعربة بعمـو الناس ر يـو يفطروف()الصـو يـو يصـو الناس، والفطالروايات: 

ً                                                       فيكوف صـو الناس واحد ا وإفطارىم واحد ا، ولذلك خاطبهم النيب صلى اهلل عليو وسلم بصفة اٞتمع وترتب                 ً                    
 على ذلك العديد من ا١تسائل.

النظر إٔب ا٢تبلؿ إما أنو ، أي لن تستطيعوا )ُغّم(ا١تراد بػ  :(فإف ُغمَّ عليكم فاقُدُروا لو) قولو:
منعكم من رؤيتو سحاب وىو الغيم، أو منعكم من رؤيتو قطر وىو الًتاب والغبار و٨توه، وىذا معٌت غم أي 

 حاؿ بينكم وبُت رؤيتو غماـ و٨توه كًتاب و٨توه.
                  ً                                          ىذه اٞتملة كانت سبب ا كثَت من ا٠تبلؼ بُت الفقهاء ُب عدد من ا١تسائل،  :(فاقُدُروا لو) قولو:

معناه ضيقوا لو أي ضيقوا  )فاقدروا لو(                ً                                       من أىل العلم أوال  من قاؿ: إف قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: ف
أي ضيقوا. ومعٌت ضيقوا أي اجعلوا  )فاقدروا لو(لشعباف. وىذه ىي طريقة فقهاء اٟتنابلة فإهنم يقولوف: 

َ  َْ ِ  و م ن  ق د ر  ع ل ي و  }ألف اهلل عز وجل قاؿ:               ً               ً                              شهر شعباف قليبل  تسعة وعشرين يوم ا، ١تاذا قالوا: ضيقوا؟ قالوا:    َ  ِ  ُ  ْ  َ َ
   ُ        ُ                                                                      [، ق در أي ض يق عليو رزقو وبناء على ذلك بنوا على ىذا التفسَت أهنم قالوا: إف صياـ يـو ٚالطبلؽ: { ]ِ ْ ُ  ُ ر ز ق و  

الشك واجب. ا١تراد بيـو الشك ىو آخر يـو من شعباف يعٍت يـو ثبلثُت من شعباف، إذا منع الناس من 
طر فا١تذىب عند ا١تتأخرين أنو ٬تب صـو ىذا اليـو وىذا من مفردات ا١تذىب، ما دليلهم؟ الرؤية غيم أو ق

، أي ضيقوا )فإف غيم عليكم فاقدروا لو(قالوا: إف ابن عمر نقل عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ: 
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رؤيتكم لو غيم، لكن                                  ً                                          شهر شعباف فاجعلوه تسعة وعشرين يوم ا، ىذا اليـو الذي ٓب تروا فيو ا٢تبلؿ وحاؿ بُت
              ً                                                             ً         لو كاف اٞتو صحو ا وٓب تروه فهو داخل ُب النهي اجملمع عليو ُب اٟتديث األوؿ، لو كاف صحو ا باإلٚتاع 
                              ً                                                              منهي عن الصـو إما كراىة أو ٖترٯت ا واألقرب التحرٙب، لكن إذا كاف ىناؾ غيم كقطر و٨توه فا١تذىب أنو ٬تب 

رضي –       ً                                            شرين يوم ا. وقالوا: إف ابن عمر ١تا روى ىذا اٟتديث كاف فقالوا: فاقدروا أي ضيقوا فاجعلوه تسعة وع
ً                        يًتاءى ا٢تبلؿ فإذا حاؿ بينو وبُت رؤيتو غيم أو قطر أصبح صائم ا. وثبت مثل ذلك عن علي  -اهلل عنو                                                       –

وعن غَت واحد من الصحابة سبعة أو ٙتانية أهنم كانوا يصوموف يـو الشك أي اليـو الثبلثُت  -رضي اهلل عنو
 شعباف إذا حاؿ بُت الرؤية غيم أو قطر.من 

، غَت صحيح؛ ألنو قد جاء ُب تفسَته من طريق القعنيب )فاقدروا لو(ولكن نقوؿ: إف ىذا التفسَت 
، فاقدروا أي أكملوا العدة، )فأكملوا العدة(وغَته عن مالك أنو فسر ىذا اٟتديث أو جاء ُب رواية اٟتديث: 

، وبناء على ذلك فإف يـو الشك وىو يـو : أي أكملوه كا)فاقدروا لو(فمعٌت    ً                   ً                                     مبل  فاجعلوا الشهر كامبل 
                    ً                                                                   الثبلثُت صومو ليس واجب ا، بل حكى الشيخ تقي الدين اتفاؽ أىل العلم وأف نصوص اإلماـ أٛتد ال تدؿ 
                                                    ُ                                  على الوجوب وإ٪تا تدؿ على االستحباب، صـو يـو الشك الذي ن قل عن الصحابة إ٪تا ىو االستحباب وٓب 

ً                                                          م الوجوب أبد ا، فلذلك ا٠تبلؼ ٬تب أف يكوف بُت االستحباب وعدـ االستحباب فحسب،  ُ       ي نقل عنه            
ُ              والشيخ تقي الدين نفسو ن قل عنو روايتاف، فنقل عنو ابن اللحاـ عدـ االستحباب قاؿ: وح كي. ونقل عنو                                                          ُ                      

سبعة من الزركشي ُب شرح ا٠ترقي أنو يرى االستحباب. واٟتقيقة القوؿ باٞتواز ال شك فيو؛ لثبوتو عن 
الصحابة أو أكثر، ٚتع فيها ابن اٞتوزي رسالة، وٚتع فيها مرعي بن يوسف الكرمي رسالة، وٚتع فيها أٛتد 
ابن عبد ا٢تادي رسالة، ثبلثة كلهم ألف فيها رسالة مستقلة ُب الوجوب من عدمو، وألف قبلهم ا٠تطيب ُب 

ـ الوجوب وا٠تطيب البغدادي يرى عدـ ىذه ا١تسألة، ىؤالء الثبلثة بعضهم يرى الوجوب وبعضهم يرى عد
            ً                                                                             ا١تشروعية مطلق ا ويدخلو ُب حديث أيب ىريرة، وكتاب القاضي أيب يعلى مفقود، فا١تقصود أف ىذه ا١تسألة 
 ُ                                                                               ً       أ لف فيها الكثَت واألقرب لثبوتو عن الصحابة أنو جائز، صـو يـو الشك ٬توز لكنو ليس واجب ا، وىل 

ي اليت تستحق النظر، أما اٞتواز فيجوز إذا كاف ٭توؿ غيم أو قطر، ُ           ُ                   ي ستحب أـ ال ي ستحب؟ ىذه ا١تسألة ى
 وإف ٓب ٭تل غيم أو قطر ال شك أنو حراـ ال ٬توز.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٛٙ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

إف صاـ ىذا اليـو ٍب تبُت أنو من رمضاف بأف رؤي ا٢تبلؿ يـو ٙتانية وعشرين فهل ٬تزئ ىذا  س:
 اليـو عن رمضاف؟.

 إال فبل.نقوؿ: إف كاف صامو بنية الًتدد نعم أجزأ و  جػ:
قلنا: إف التفسَت األوؿ غَت صحيح، ٔتعٌت اقدروا انقصوا وقلنا: إف ىذا التفسَت غَت صحيح، 

 أي أكملوا. )اقدروا(والصحيح أف 
، أي فاحسبوا، أي إذا ٓب ٯتكنكم أف تروا ا٢تبلؿ فاعملوا )فاقدروا(التفسَت الثا٘ب: قيل: إف 

   ُ                                             ال أ ناس متأخروف، بعض فقهاء البصرة وبعض ا١تتأخرين، باٟتساب، واٟتقيقة أف ىذا التفسَت ٓب يقل بو إ
فكلهم  -يعٍت يـو الشك–يقوؿ ٤تمد بن سَتين: قد رأيتٍت ُب يـو وقد طفت على فقهاء البصرة ُب يـو غيم 

         ً                                        ً                                     أصبح مفطر ا إال رجل واحد يرى اٟتساب ولو تركو لكاف خَت ا لو. قيل: إنو مطرؼ بن عبد اهلل. لكن ال 
ٔتعٌت فاحسبوا، فاستدؿ هبذا اٟتديث  )فاقدروا لو(قصود من ىذا أف بعض ا١تتأخرين رأوا يصح ذلك عنو، فا١ت

على جواز بل لزـو العمل باٟتساب، فالقوؿ باللزـو قوؿ باطل، لكن القوؿ باٞتواز عند وجود الشك ىو 
لفقهاء ُ                                                                              ر وي عن بعض الفقهاء كأيب العباس بن سريج وكما نقل عن مطرؼ بن عبد اهلل ونقل عن بعض ا

                                                                         ُ                 ُ    عند وجود الشك إذا ٓب ٯتكن الرؤية، وأما إذا أمكن الرؤية فبإٚتاع أىل العلم ال ي نظر للحساب، الذي ن قل 
                                                                  ُ                اٟتساب عند الشك فقط وىو خبلؼ موجود لكنو ضعيف، فاٞتمهور على خبلفو كما ن قل عن ابن سَتين.

ً                                                 ونقوؿ أيض ا: إف سياؽ اٞتملة ال يقتضي فاقدروا فاحسبوا؛ ألنو قا ، )فإف غم عليكم فاقدروا لو(ؿ:         
 ، أي أكملوا عدة شعباف.)فإف غم عليكم فأكملوا العدة(والرواية األخرى أصح ُب التفسَت عندما قاؿ: 

                        ً        ً   : أي فأكملوا الشهر كامبل  ثبلثُت يوم ا.)فاقدروا لو(التفسَت الثالث: وىو الذي تلتئم بو ا١تعا٘ب أف 
 *** المتن ***

قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  -رضي اهلل عنو- عن أنس بِن مالكٍ  - ٘ٛٔ
 .)َتَسحَّروا؛ فإف في السَُّحوِر بركًة(

 :*** الشرح ***



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٙ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 مفردات الحديث:
ُ           الس حور ىو الطعاـ الذي يؤكل، وأما الس حور بالضم  :َتَسحَّروا؛ فإف في السَُّحوِر بركًة() قولو:                                  َ   

ُ     فهو الفعل مثل الو ضوء والو ضوء، الو ضوء ا١تاء الذي يتوضأ بو فأ ٌب بتور فيو ماء فيو الو ضوء، وأما الو ضوء               َ                       ُ                         َ         ُ         َ                 
 بالضم فإنو الفعل، فالسحور الذي جعل فيو النيب صلى اهلل عليو وسلم فيو الربكة ىو طعاـ السحور.

 أي كلوا أكلة السحر، ونستفيد من ىذه اٞتملة أمراف: :(حَّرواَتسَ ) قولو:
األمر األوؿ: استحباب السحور، وىذا واضح وبُت؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم أمر بو وأمره ىنا 
أمر ندب، والدليل على أنو أمر ندب أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يصل ولكنو هنى عن الوصاؿ، ففعل 

                                           ً                                  عليو وسلم للوصل يدؿ على أف السحور ليس واجب ا لكن الوصاؿ ىو الذي هنى عنو عليو النيب صلى اهلل
 الصبلة والسبلـ دوف ما عداه.

َ                                   األمر الثا٘ب: مىت يكوف وقت أكلة السحور؟ فإف الس ح ر يطلق ُب لساف العرب على نصف الليل                                               
           ً                   ل تكوف سحور ا. فلذلك وقتها بعد األخَت، ولذلك فإف الفقهاء يقولوف: إف كل أكلة تكوف بعد نصف اللي

                                     ً  نصف الليل، قبل نصف الليل ال يسمى تسحر ا.
أي إف ُب طعاـ السحور بركة، إذا الربكة الشيء القليل ينمو فتؤخذ  :(فإف في السَُّحوِر بركةً ) قولو:

 ً  ي ا فائدتو كاملة، ومعلـو أف الشخص إذا أكل ٍب بعد ذلك انقطع عن األكل فإف آخر ما يأكلو يكوف مغذ
          ً                 ً                ً                                                  للجسد باقي ا فيو، لو أكل شيئ ا ٍب أكل بعده شيئ ا آخر الشيء األوؿ قد يذىب بدفع الثا٘ب لو لكن آخر ما 

، ولذلك )السحور(يأكلو ىو الذي يبقى وىذا ىو األقرب ُب معٌت الربكة ىنا أف الربكة ُب الطعاـ؛ ألنو قاؿ: 
                                   ُ                    ُ                        ُ         النيب صلى اهلل عليو وسلم أوصى بأمرين ي تسحر هبما: أوصى بأف ي تسحر على ٘تر، وأوصى بأف ي تسخر على 
جرعة ماء، وىذاف األمراف من األشياء اليت ال غٌت للبدف عنها ُب فوائدىا، ولذلك رجح النووي أف الربكة إ٪تا 

 على العبادة.ىي ُب الطعاـ ليس ُب الفعل ليتقوى هبا بعد ذلك جسده 
 *** المتن ***



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٓٚ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

، عن زيد بن ثابٍت رضي اهلل عنو قاؿ: تسحَّرنا -رضي اهلل عنو-عن أنس بِن مالٍك  - ٙٛٔ
ـَ إلى الصَّالِة. قاؿ أنٌس: قلُت لزيٍد: كم كاف بين األذاِف  مع رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم. ثم قا

 والسَُّحوِر؟ قاؿ: قدُر خمسيَن آيًة.
 :*** الشرح ***

ىذا اٟتديث يدلنا على وقت السحور من حيث االستحباب، ٨تن قلنا قبل قليل وقت السحور من 
           ً                                                                               حيث احملل مطلق ا، قلنا: إنو من نصف الليل إٔب الفجر، وىنا من باب االستحباب وىو تأخَت السحور، فإف 

قدر ٜتسُت آية. أي  تأخَت السحور من السنة، لذلك قاؿ زيد ١تا سألو أنس كم بُت األذاف والسحور؟ قاؿ:
                                                                ً                         قدر قراءة ٜتسُت آية من القرآف من أوائلو من البقرة وىي تعادؿ تقريب ا ثلث ساعة بل أقل من ذلك.

  فقو الحديث:
)ال تزاؿ أميت ٓتَت ما ا١تسألة األؤب: استحباب تأخَت أكل السحور فإف السنة تأخَتىا، وحديث: 

ال تصح، لكن فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم يدؿ على  ،)وأخروا السحور(، صحيح وزيادة: عجلوا الفطر(
 استحباب تأخَت السحور.

ا١تسألة الثانية: أننا نستفيد من أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف بُت أكلة السحور وبُت األذاف 
ىذا قدر ٜتسُت آية االحتياط للصياـ بالشيء اليسَت دوف الزائد عن اٟتد ولذلك بعض الناس قد يتساىل ُب 

 الباب من جهات:
أنو  -رضي اهلل عنو–اٞتهة األؤب: قد يأكل مع دخوؿ الوقت، وقد جاء من حديث أيب ىريرة 

، ألف الوقت ىنا قصَت، يتناو٢تا أي يأكلها، وأما أف )إذا طلع الفجر وُب يد أحدكم لقمة فليتناو٢تا(قاؿ: 
ا للصـو ُب         ُ       ً     ً                               يأكل وي نشئ أكبل  جديد ا ُب وقت دخوؿ الفجر فهذا ا١تنهي ع ً            نو ببل شك، بل رٔتا كاف مفسد                          

كثَت من الصور، فلذلك ٬تب على الشخص أف ٭تتاط فيأكل أكلو قبل ذلك ٔتدة كما كاف النيب صلى اهلل 
 عليو وسلم ٬تعل بينها قدر ٜتسُت آية.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٔٚ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

اٞتهة الثانية: أف بعض الناس قد يتساىل ُب قضية دخوؿ وقت الفجر ويظن أف أمر عبادة الناس 
                                                                                ً      فيقوؿ ٢تم: إف أذاف الفجر اآلف بالتوقيت مبكر قبل الوقت بثلث ساعة. وىذا الكبلـ خطَت جد ا، ىو سهلة 

يقوؿ: من باب االحتياط. وىذا ليس من باب االحتياط بل ىو من إفساد صـو الناس، ولذلك بعض من 
مامهم، ويقوؿ: قاؿ ىذا القوؿ ورؤي كاف ٮترج ُب ا١تسجدين مكة وا١تدينة والناس يصلوف الفجر يأكل أ

ً                                                        توقيت الفجر مبكر. وىذا خطَت جد ا، وبعضهم حكم بأف صبلة اٟترمُت أهنا باطلة وكبلـ موجود ومدوف                              
ا فإف كما تقرر معنا نعرؼ دخوؿ الوقت بأربعة أشياء:  ً                                                   بعضو، وكل ىذا األمر خطَت جد                           

 األوؿ: بالرؤيا بطلوع الشمس وطلوع الفجر.
)إف ببلاًل يؤذف بالليل ما قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم:  الثا٘ب: إخبار الصادؽ عن ىذا، مثل

)  ، وكاف ابن أـ مكتـو ال يؤذف حىت يقاؿ لو: أصبحت أصبحت.فكلوا واشربوا حىت يؤذف ابن أـ مكتـو
 الثالث: باٟتساب، اٟتساب ُب أمور الشمس منضبط ال شك فيو وىو التقاوٙب.

 ١تا قلنا: عند تتعارض. الرابع: باإلخبار عن اٟتساب، وذكرنا فائدتو
فعندما يأٌب شخص ويقوؿ لك: اٟتساب غَت صحيح. نقوؿ: إف كنت قد رأيت اآلف ىذه األمور 
                                                                                  ُ     الفجر ٓب ٮترج أو الشمس ٓب تغرب و٨تو ذلك فنقوؿ: نعم، عارضت الدرجة األؤب الدرجة الثالثة فت قدـ 

ألمر قدٙب حىت ذكر ا١تقبلي من فقهاء                                           ً              عليها، ولكن الذين يعارضوف اآلف يعارضوف حساب ا ْتساب، وىذا ا
، ىذه ا١تسألة وقاؿ: إف الناس يقدموف ويأخروف مثل ىذا )األْتاث ا١تسددة(اليمن قبل ثبلثة قروف ُب كتابو 

ً                                     الكبلـ. فهذا الكبلـ قدٙب ولكنو خطَت جد ا، وقد أرسل الشيخ عبد العزيز بن باز  ثبلث ٞتاف  -رٛتو اهلل–                                 
خ الثقات فكلهم تأكد أف ىذه ا١تواقيت منضبطة ودقيقة، ثبلث ٞتاف ُب حياة ٮترجوف إٔب الرب من ا١تشاي

الشيخ وىي مدونة واحملاضرة موجودة فلذلك ٬تب على اإلنساف أف ال يستعجل ُب إفساد صبلة الناس 
ذكر أف النيب صلى اهلل  -رضي اهلل عنو–        ُ                                             ً  وصومهم وي فيت عليهم ُب ىذه األمور، وقلت ىذا الكبلـ؛ ألف زيد ا 

                                              ً             عليو وسلم كاف ٬تعل بُت السحور وبُت أذاف الفجر ٨تو ا من ٜتسُت آية.
 سؤاؿ ورد للشيخ:

 عن الصـو يـو يصـو  الناس والفطر يـو يفطروف؟. س:



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٚ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

الصـو يـو يصـو الناس والفطر يـو يفطروف لو كاف إماـ البلد يرى اٟتساب فإف القوؿ  جػ:
                                          ُ          باٟتساب قوؿ قيل بو ُب نطاؽ ٤تدد فيصـو معهم وي فطر معهم.

  



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٚ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 ٕٕالشريط: 
 *** المتن ***

ْـّ سلمة  - ٚٛٔ ؛ أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم كاف -رضي اهلل عنهما-عن عائشَة وأ
 فجُر وىو ُجُنٌب من أىِلو، ثم يغتسُل ويصوـُ.يُدرُِكُو ال

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

ا١تراد بالفجر ىنا أي الفجر : (أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم كاف يُدرُِكُو الفجرُ ) قولو:
الصادؽ وىو الفجر الثا٘ب الذي يكوف عبلمة على دخوؿ وقت صبلة الفجر وعلى لزـو اإلمساؾ عن 

ل على الفجر األوؿ ١تا كاف معٌت ٢تذا اٟتديث.ا١تفطرا ُ                                       ت، وىذا ىو ا١تراد بالفجر إذ لو ٛت                                 
ُ   ً   أي أف النيب صلى اهلل عليو وسلم حاؿ طلوع الفجر عليو كاف ج نب ا،  :(وىو ُجُنٌب من أىِلو) قولو:                                                     

اهلل رضي –من أىلو أي من ٚتاع، ولذلك جاء ُب بعض روايات ىذا اٟتديث ُب صحيح مسلم: أف عائشة 
 قالت: وىو جنب من غَت احتبلـ. ىذه الزيادة: من غَت احتبلـ. تفيدنا أمرين: -عنها

األمر األوؿ: أف بعض أىل العلم استدؿ هبا على خصيصة طبعية ُب النيب األكـر صلى اهلل عليو 
لوات وسلم وىو أنو ٓب يكن ٭تتلم، أصح ما روي فيو ىذا اٟتديث إف كاف ىذا الفهم فيو مسلم وىو أنو ص

 اهلل وسبلمو عليو ٓب يكن ٭تتلم وإ٪تا كانت جنابتو من اٞتماع فحسب.
  ُ                           : ي صبح وىو جنب من أىلو. أهنما -رضي اهلل عنهما–األمر الثا٘ب: أف قوؿ عائشة وأـ سلمة 

أشارتا ٢تذا النوع للداللة من باب أؤب لغَته من أسباب اٞتنابة وىو االحتبلـ؛ ألف اٞتنابة من ٚتاعة تكوف 
 ل الشخص وقصده، وأما االحتبلـ فإنو ال يكوف بقصد من الشخص، فدللتا باألعلى على حكم األدٗب.بفع

ىذا ال يدؿ على الًتتيب ألف الواو ال تقتضي الًتتيب فإف إمساكو  :(ثم يغتسُل ويصوـُ ) قولو:
. أي ويكمل                             ً    ُ                                                             صلوات اهلل وسبلمو عليو كاف سابق ا لغ سلو فدؿ على أف ابتداء الصـو سابق وإ٪تا قو٢تا: ويصـو

 صومو.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٗٚ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 فقو الحديث:
الطهارة من اٟتدث                     ُ                                                   ا١تسألة األؤب: أنو ال ي شًتط الطهارة لصحة الصياـ عند ابتدائو، ونعٍت بالطهارة

: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم -رضي اهلل عنو–األكرب، وأما ما جاء ُب صحيح مسلم من حديث أيب ىريرة 
 ، فإف ىذا اٟتديث ألىل العلم ُب توجيهو طرؽ:)من أصبح ُجنًبا فليفطر(قاؿ: 

سعيد بن ا١تسيب،  رجع عن ىذا وإ٪تا كاف فتوى. وىذه طريقة -رضي اهلل عنو–األوؿ: أف أبا ىريرة 
                                                                                ُ             فقد ثبت عن البيهقي أنو قاؿ: رجع أبو ىريرة عن فتواه. وذلك فيما قاؿ أبو ىريرة ١تا ن بئ ْتديث زوجيت 

قاؿ: ما ٝتعتو من النيب صلى اهلل عليو وسلم  -رضي اهلل عنهما–النيب صلى اهلل عليو وسلم عائشة وأـ سلمة 
  ً                                                جوع ا منو فهو ٓب يسمعو وإ٪تا نقلو وأرسلو عن النيب صلى وإ٪تا ٝتعتو من الفضل بن العباس. فيكوف ذلك ر 

ً                                          اهلل عليو وسلم فيكوف ذلك فهم ا من أيب ىريرة من اٟتديث الذي ٝتعو من الفضل.                           
                                                          ُ                  الثا٘ب: أف حديث أيب ىريرة الذي ُب صحيح مسلم كاف ُب أوؿ األمر ٍب ن سخ. ألف زوجيت النيب 

 خر األمر ُب شأنو ا٠تاص.صلى اهلل عليو وسلم ٫تا أعلم الناس ْتالو وآ
على االستحباب. أي أنو  -رضي اهلل عنو–الثالث: من أىل العلم من ٭تملوف حديث أيب ىريرة 

ُ       ُ      ُ                                                                     ُ     ي ستحب وي سن وي ندب للمرء أال يبتدأ هنار صومو إال وىو متطهر من اٟتدث األكرب، وبذلك يقولوف: ن عمل 
على ىذه ابن مفلح ُب الفروع وغَته من أىل اٟتديثُت ولكن ٧تعل داللتو خاصة على االستحباب. ونص 

 العلم.
ا١تسألة الثانية: وىي قضية أف ىذه اٟتديث دليل على أنو فرؽ بُت الفعل وأثره، فالفعل وىو اٞتماع 

         ً                                           يكوف مفطر ا للصائم، وأما أثر اٞتماع وىو اٞتنابة فإهنا ال  -كما سيأٌب معنا–ال شك بإٚتاع أىل العلم 
بل ابتداء الصـو وبقي أثره عليو فإف صومو صحيح، وىذه الفائدة نطبقها مىت؟ أو تكوف كذلك فمن جامع ق

ر وى ن  }نعًتض هبا على من؟ نعًتض هبا على بعض أىل العلم حينما استدلوا بقوؿ اهلل عز وجل:  ُ  ُ    و ال  تػ ب اش   ِ  َ ُ   َ  َ
د   ِ  ِ و أ نػ ت م  ع اك ف وف  ُب  ال م س اج    َ  َ  ْ  ِ   َ   ُ  ِ   َ   ْ أف اٞتنب ال ٯتكث ُب ا١تسجد [، قالوا: فهذه اآلية تدؿ على ٚٛٔالبقرة: { ] َ َ ْ ُ 

ُ   ً                                              فمن عكف ُب ا١تسجد ولزمو فإنو يلـز أال يكوف ج نب ا. فنقوؿ: إ٪تا ىذه اآلية تدؿ على النهي عن الفعل                                          
حاؿ لزـو ا١تسجد، وأما اٞتنب فيجوز لو ا١تكث ُب ا١تسجد بشرط أف يتوضأ. وىذه وردت فيها أحاديث  
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كلهم   -رضواف اهلل عليهم– ً                    و ا من ستُت من الصحابة قاؿ: أدركت ٨ت -رضي اهلل عنو–كما جاء عن عطاء 
           ً                                                                                 إذا كاف جنب ا ٯتكثوف ُب ا١تسجد إذا توضؤوا. فدؿ ذلك على أنو فرؽ بُت الفعل وىو سبب اٞتنابة وبُت األثر 

                     ُ                ُ             وىو اٞتنابة، فالثا٘ب ي تسامح فيو ما ال ي تسامح ُب األوؿ.
        ً                              نابة مطلق ا، فإف زوجيت النيب صلى اهلل عليو ا١تسألة الثالثة: أف ىذا اٟتديث ال يفرؽ بُت أسباب اٞت

وسلم عربتا باألعلى للداللة على األدٗب، فلو كاف سبب اٞتنابة االحتبلـ أو اٞتماع فبل أثر لو، وكذلك لو  
ُ                                                                          كاف سبب اٞتنابة الط هر من اٟتيض فلو كاف ا١ترأة قد انقطع دـ حيضها قبل طلوع الفجر ولكنها ٓب تغتسل                   

 قوؿ ٚتاىَت أىل العلم أف صومها صحيح. وإ٪تا دخل ا٠تطأ على بعض أىل العلم وىم إال بعده فنقوؿ: ُب
؛ ألف رأوا أف الشارع علق بعض األحكاـ -رضواف اهلل عليهم–            ُ                       من ا١تتقدمُت، ن قل عن بعض فقهاء السلف 
َ   َِ  َ  َ  َ و ال  تػ ق ر ب وى ن  ح ىت  ي ط ه ر ف  ف إ ذ ا ت ط  }على االغتساؿ من اٟتيض، مثل: اٞتماع،   ْ  ُ  ْ  َ    َ     ُ  َُ  ْ ُ  ه ر ف  ف أ ت وى ن  م ن  ح ي ث  أ م ر ك م  َ  َ  َ   ُ َ  َ  َ  ُ  ْ َ   ْ  ِ    ُ  ُْ َ   َ  ْ   

                             ً                                            [، ومثل: ا٠تروج من العدة فإف ٚتع ا من أىل العلم يرى أف ا١ترأة ال ٗترج من العدة ٕٕٕالبقرة: { ]     ُ الل و  
النقطاع حيضتها الثالثة وإ٪تا باغتسا٢تا من حيضها الثالثة، فظنوا أف كل حكم متعلق باٟتيض إ٪تا ىو متعلق 

                                      ً                                                 غتساؿ، وليس كذلك فإف اٟتكم إذا كاف متعلق ا باٞتنابة فإنو متعلق بالدـ ُب الصحة وانتهاء ا١تدة انتهاؤه باال
                                   ً                      ً                                   وغَت ذلك، وأما إذا كاف اٟتكم ليس متعلق ا بذات اٟتيض وإ٪تا مؤقت ا بو فإنو ىنا يكوف ال بد من االغتساؿ 

عدة ا١ترأة أهنا تؤقت عند انتهاء من باب التأكد من ٘تامو، التأقيت يكوف عند الوطء، ويكوف عند قضية 
 حيضتها الثالثة.

 *** المتن ***
)َمن قاؿ:  -صلى اهلل عليو وسلم  -، عن النبيَّ -رضي اهلل عنو-عن أبي ُىريرة  - ٛٛٔ

 .فأكَل أو شِرَب، فليُتمَّ صوَمو؛ فإنما أطعَمو اهلل وَسقاُه( -وىو صائمٌ -نِسي 
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
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 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ا للحكم ولكنو يكوف جاىبل  باٟتاؿ، فالنسياف ىو  :(َمن نِسي) قولو:
 
                       ً                    ا١تراد بالنسياف أف يكوف عا١ت
ً
                          

علم باٟتكم ولكنو جهل باٟتاؿ، ٬تهل أنو اآلف صائم أو ال ٭تضر على ذىنو أنو صائم فيأكل ويشرب، وأما 
ٞتاىل والناسي،                           ً                                          من جهل اٟتكم فإنو يسمى جاىبل  ولذلك الفقهاء يفرقوف ُب كثَت من األحكاـ بُت ا

و٬تعلوف للجاىل من األحكاـ والتسهيل والعفو أكثر ٦تا ٬تعلوف للناسي للتفريق بينهما بالفرؽ الذي ذكرت 
 وسنذكر لو قاعدة بعد قليل.

 أي نسي أنو صائم و٨تو ذلك. :(َمن نِسي) قولو:
اف، وُب غَته كلمة صائم ىنا تشمل الفريضة، والنافلة، وا١تنذور، وُب رمض  :(وىو صائمٌ ) قولو:
 فكلها واحدة.
ىنا كلمة أكل أو شرب تدؿ على أف أوؿ مفطر من مفطرات الصـو ىو  :(فأكَل أو شِربَ ) قولو:

ر ب وا ح ىت  يػ ت بػ ُت   ل ك م  ا٠ت  ي ط  }األكل والشرب وىو الذي ذكره اهلل عز وجل ُب كتابو حينما قاؿ:  ُ  و ك ل وا و اش   َْ ْ    ُ  ُ  َ َ    َ َ َ      َ     َُ  ْ  َ     ُ ُ َ
ِ    َْ األ  بػ ي ض  م ن  ا٠ت  ي ط  األ     َْ ْ    َ  ِ  ُ  َ ْ َ ر    ْ ْ  ِ س و د  م ن  ال ف ج   َ  ْ   َ  ِ  ِ َ [، فاألكل والشرب من ا١تفطرات، ويأٌب خبلؼ طويل ٚٛٔالبقرة: { ]ْ 

                                     ً                                                     ألىل العلم لن أذكره ألف اٟتديث ليس مقصود ا فيو لكن نذكر الفائدة: أف الفقهاء ُب باب الصـو جعلوا 
، ولذلك يقولوف:  أو ما ُب حكمو.                                                        ً                ٟتكم ا١تأكوؿ أهنم ينزلوف لبعض الصور حكم األكل وإف ٓب تكن أكبل 

: إف كل ما دخل للجوؼ من -                  ً                وىو قوؿ اٞتمهور خبلف ا للظاىرية وغَتىم-ولذلك من أىل العلم من يقوؿ 
                                          ً                                                ُ     الطريق ا١تعتاد وىو األنف والفم فإنو يسمى أكبل  وإف كاف غَت مقصود بو التغذية. كأف يتعمد ا١ترء أف ي دخل 

إف ىذا مفطر؛ ألنو دخل إٔب اٞتوؼ. ومن أىل                               ُ               إٔب فيو حصى أو نوى أو أي شيء ال ي غذي، فيقولوف: 
العلم من يتوسع ُب معٌت األكل والشرب كا١تذىب فيقولوف: إف كل ما دخل إٔب اٞتوؼ من طريق نافذ كعينو 
ً                ً                                                     وأذنو وكما لو كاف فيو ج رح ا فوضع عليو شيئ ا دواء و٨توه فوصل إٔب داخل جوفو فَتوف أنو مفطر وُب معناه    ُ                       

                                ُ                                     ه ا١تسألة ٮتتلف فيها األنظار فيما ي لحق ُب حكم األكل والشرب ُب ا١تفطرات وليس اإلبر وغَتىا ولكن ىذ
 ىذا ٤تل بيانو.
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       ً                      ً                            أي قاصد ا األكل والشرب ليس ٣تعوال  ُب فمو من غَت قصد كأف يتطاير  :(فأكَل أو شِربَ ) قولو:
                   ُ    إليو فيو ذباب أو غ بار.

ىذا اٟتديث اختلف العلماء ُب فهم قوؿ النيب  :(فليُتمَّ صوَمو؛ فإنما أطعَمو اهلل وَسقاهُ ) قولو:
يروف أف معٌت قوؿ  -رٛتهم اهلل–             ً               ، فاٞتمهور خبلف ا ١تالك وأصحابو )فليتم صومو(صلى اهلل عليو وسلم: 

، أي فليتم صومو الشرعي فإف صومو )من نسي فأكل أو شرب فليتم صومو(النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
، أي فليكمل اإلمساؾ فيكوف با١تعٌت )فليتم صومو(الك: إف قولو:                   ً          صحيح، ولذلك ٝتاه صوم ا. وقاؿ م

. ولذلك فإف مالك ا وأصحابو يروف أف  ً                   اللغوي للصـو وىو اإلمساؾ وإال فإنو ٬تب عليو أف يقضي ىذا اليـو                                                                          
، ولكن اٟتقيقة عند  ً                                                    من أكل أو شرب ناسي ا فإنو يكمل اليـو إمساك ا ٟترمة الصـو ولكنو يقضي ىذا اليـو                       ً                  

مل ُب ىذا اٟتديث فهو صريح ونص بل إنو قد ثبت ُب رواية عند الدارقطٍت وذكر من تفرد بو ووثقو أف التأ
)وال كفارة وال قضاء ، وُب رواية عند اٟتاكم: )فليتم صومو وال قضاء عليو(النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

 ومو صحيح.، لكن رواية اٟتاكم فيها ضعف، وىذا نص على أنو ال قضاء، إذف صعليو(
                                                   ً                   ً       إذف ا١تسألة األؤب من ىذا اٟتديث: أف من أكل أو شرب ناسي ا فإف صومو صحيح خبلف ا ١تالك 

 وأصحابو.
                                                                   ً                  ا١تسألة الثانية: أنو على الصحيح أف ىذا اٟتديث يشمل الفريضة والنافلة مع ا؛ ألف اٟتديث مطلق 

             ً                 ل أو شرب ناسي ا ُب صـو نافلة صح ، فبل فرؽ بُت الفريضة والنافلة، فمن أك)من أكل أو شرب وىو صائم(
                                                                                  ً           صومو، مثاؿ ذلك: رجل يكوف قد بيت نية الصياـ من الليل فلما أصبح ُب أوؿ النهار شرب شيئ ا قد اعتاد 
                                                                ً                      على شربو ٍب تذكر أنو صائم لكنو صـو نافلة، نقوؿ لو: صومك صحيح، خبلف ا ١تن ٛتل ىذا اٟتديث على 

 نافلة.الفريضة، فالصحيح أنو يشمل الفريضة وال
مثاؿ آخر: ا١ترء إذا ٓب ينو من الليل ونوى من النهار فصومو على الصحيح صحيح، وإذا ٓب ينو من 
                                                              ً                        ً       الليل وأصبح الصباح وشرب ماء ٍب قاؿ: ما تعمد أشرب ا١تاء لكنٍت ناسي ا ١تاذا ال أنوي أف يكوف صوم ا؟ ىو 

ً   كي ال يؤثر بشرط أف يكوف صائم ا ٓب يصم؛ ألف من شرط النية أف يكوف أمسك لكنو ٓب ٯتسك، واألكل ل                           
، ولذلك نقوؿ: إف ىذا الشخص ال يصح لو النية؛ ألنو أكل أو شرب قبل أف ينوي.  وىو ٓب يبتدأ الصـو
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  ىنا قاعدة عند أىل العلم مهمة جًدا:
: إف النسياف ٬تعل -وسنذكر تطبيق ىذه القاعدة ُب اٟتديث الذي بعده–أف الفقهاء يقولوف 

                    ً                                                      وال ٬تعل ا ١تعدـو موجود ا. ىذه القاعدة ذكرىا مشس الدين الزركشي ُب شرخ ا٠ترقي وىي            ً   ا١توجود معدوم ا 
قاعدة شبو مسلمة بُت أىل العلم، ما معٌت ىذه القاعدة؟ يقولوف: إف النسياف عندما الشخص ينسى حالو 

يفعلو، إذف ىذا معٌت                      ً                  ً          ً                           فإنو ٬تعل ا١توجود معدوم ا يعٍت إذا فعل شيئ ا أوجد شيئ ا حاؿ نسيانو فكأنو معدـو وٓب
                                         ً                                            جعل ا١توجود الذي فعلو حاؿ نسيانو جعلو معدوم ا كأنو ٓب يفعلو كالذي يشرب فهذا موجود فجعلو 
    ً                            ً              ُ                                           معدوم ا، بينما ال ٬تعل ا١تعدـو موجود ا شخص نسي أف ي بيت الصياـ من الليل ىنا مقصود نقوؿ: نسيانك 

؛ صبلة أو نسيها فليصلها إذا ذكرىا( )من ناـ عنغَت معترب فصومك غَت صحيح. شخص نسي أف يصلي 
            ً                                                     ُ                                ألنو أعدـ شيئ ا ٓب يفعلو، ىذه القاعدة ا١تالكية يقولوف هبا، ولكن ١تاذا ي لزموف بالصـو ىنا؟ يقولوف: إف من 
        ً                                  ً                                             أكل ناسي ا ُب هنار رمضاف ىو ُب اٟتقيقة ترؾ واجب ا وىو ترؾ اإلمساؾ. ا١تطلوب من الصائم ماذا؟ فعل 

                                                       ً                  فيقوؿ: نعم النسياف ٬تعل ا١توجود معدـو وال ٬تعل ا١تعدـو موجود ا. قالوا: األكل ىو                    ً اإلمساؾ أال يأكل شيئ ا
. ىو ترؾ اإلمساؾ فلذلك نقوؿ: ىو من اٞتزء الثا٘ب من اٞتملة ولكن نقوؿ: عند التأمل ُب  من ا١تعدـو

مثل االمتناع  اٟتقيقة أف أفعاؿ الًتوؾ كلها مثل اإلمساؾ، مثل الكف عن الزنا، مثل الكف عن احملرمات،
 .ٙٓ:ٛٔمن رفع النجاسات، كلها أفعاؿ تروؾ وأفعاؿ الًتوؾ إ٪تا ىي ]...[ 
 *** المتن ***

قاؿ: بينما نحن ُجلوٌس عند النبيّْ صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنو-عن أبي ُىريرة  - ٜٛٔ
قاؿ: وقعُت على امرأتي في  )مالك؟ (وسلم، إذ جاءه رجٌل. فقاؿ: يا رسوَؿ اهلل! ىلكُت. قاؿ: 

)ىل فقاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  -وفي روايٍة: أصبُت أىِلي في رمضافَ -رمضاَف، وأنا صائٌم 
)فهل تجُد قاؿ: ال. قاؿ:  )فهل تستطيُع أف تصوـَ َشهرين متتابعين؟(قاؿ: ال. قاؿ:  تجُد رقبًة تُعتقها؟(

ـَ ستيَن ِمسكيًنا؟( : فمكَث النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم فبيَنا نحُن على ذلَك أُتي قاؿ: ال. قاؿ إطعا
)ُخذ قاؿ: أنا: قاؿ:  )أين السائُل؟(قاَؿ:  -والَعَرُؽ: الِمْكَتلُ -النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم بَعَرٍؽ فيو تمٌر 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٚ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 -ريد: الَحرَّتينيُ -. فقاؿ الرجل: على أفقَر مني يا رسوَؿ اهلل؟ فواهلل ما بَين البتيها ىذا، فتصدَّْؽ بو(
)أطِعْمُو أىُل بيِت أفقُر من أىل بيتي. فضِحَك النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم حتى بدْت أنيابُو. ثم قاؿ: 

 .أىَلَك(
 الَحرَّة: أرٌض تركُبها حجارٌة سوٌد.

 :*** الشرح ***
وىو من األصوؿ ُب باب ا١تفطرات ُب الصـو  -رضي اهلل عنو–ىذا اٟتديث حديث أيب ىريرة 

      ُ                         الذي ب ٍت عليو العديد من األحكاـ.
 مفردات الحديث:

بينما نحن ُجلوٌس عند النبيّْ صلى اهلل عليو وسلم، إذ جاءه رجٌل. فقاؿ: يا رسوَؿ اهلل! ) قولو:
ُ              ىذا الرجل الذي جاء إٔب النيب صلى اهلل عليو وسلم ىذا من ا١تبهمُت، وقد ع ٍت كثَت من أىل  :(ىلكتُ                                                                 

العلم كابن بشكواؿ وا٠تطيب البغدادي وابن طاىر القيسرا٘ب وغَتىم ّتمع ىؤالء ا١تبهموف الذي وردوا ُب 
 بياف اٝتو.أحاديث مبهمة وجاءت أحاديث أخرى مبينة ٢تم، ىذا الرجل ٓب يثبت ُب حديث صحيح 

ىنا استدؿ أىل العلم من قوؿ ىذا الرجل  :(إذ جاءه رجٌل. فقاؿ: يا رسوَؿ اهلل! ىلكتُ ) قولو:
ً          للنيب صلى اهلل عليو وسلم: ىلكت. مسائل فقهية ومسائل أيض ا قضائية:                                                    

ا فإنو ال يثبت عل ً                 فا١تسألة القضائية: قالوا: إف ا١ترء إذا جاء للمفيت فسألو ُب مسألة قد توجب حد  يو                                                                       
ىذا اٟتد إذا كاف حضوره للمفيت من باب االستفتاء ال من باب اإلقرار. ولذلك يفرقوف الفقهاء بُت اإلقرار 
القضائي وغَت القضائي، فَتوف أف اإلقرار القضائي يلـز القاضي أف ٭تكم بو، وغَت القضائي ىو من علم 

ي كما نقل عنو الربيع بن سليماف القاضي الذي ال يقضي بو ُب قوؿ ٚتاىَت أىل العلم، ولذلك الشافع
ا١ترادي أف الشافعي يرى أف القاضي ٭تكم بعلمو أي ٔتا علمو ُب خارج ٣تلس القضاء، ولكن لوال فساد 

                                                                      ً               الناس لقلت بو ولكن أقوؿ: ال يقضي بعلمو. إذف ىذه ا١تسألة استفدناىا قضائي ا من ىذا اٟتديث.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٓٛ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

هلل! ىلكت. وجاء ُب رواية: احًتقت. أي بنار جهنم، ا١تسألة الثانية: ُب قوؿ ىذا الرجل: يا رسوؿ ا
ُ                                              ً                  ىاتاف اللفظتاف تدالف على عظيم ج ـر من فعل ىذا الفعل وأنو مستقر عند الصحابة ٚتيع ا ببل استثناء: أف                               
مواقعة الرجل ألىلو وىو صائم أنو من الذنوب العظيمة ا١تهلكة اليت هتلك صاحبها ُب النار، فهو ذنب عظيم 

                                        ً                           ً             كبائر ولذلك قاؿ: ىلكت، واحًتقت. وجاء ثائر ا للنيب صلى اهلل عليو وسلم خائف ا كما جاء ُب وكبَتة من ال
 بعض األحاديث.

ا١تسألة الثالثة: أف ىذه اٞتملة دليل على أمر أٚتع عليو أىل العلم وىو أف من جامع أىلو ُب هنار 
، تستغرب ىذا األمر لكن من الناس                                                            ً  رمضاف فإف صومو باطل، سواء كاف ىذا اٞتماع بإنزاؿ أو بدونو مطلق ا

، وقد سئلت عن ىذا األمر، فمن الناس من  من يظن أنو إف ٓب يكن ىناؾ إنزاؿ ال يكوف ال يفسد الصـو
ا للصياـ، وا٠تبلؼ الذي ذ كر ى جر ون سي  ُ     ُ    يظن ذلك لكن نقوؿ: كل ٚتاع يكوف مطلق ا يكوف مفسد      ُ                       ً )إ٪تا                                  ً           

 ، فاٟتديث منسوخ.ا١تاء من ا١تاء(
الرابعة: ىذه اٞتملة: ىلكت. استدؿ هبا بعض أىل العلم وىو الشافعي على أف كفارة ا١تسألة 

اٞتماع خاصة بالرجل، فا١ترأة سواء كانت مطاوعة أو مكرىة ال كفارة عليها؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم 
لى اهلل عليو وسلم: ٓب يأمر بالكفارة على ا١ترأة، لكن نقوؿ: قد جاء ُب بعض روايات ىذا الرجل قاؿ للنيب ص

                             ُ                                                           ىلكت وأىلكت. وىذه من أقوى ما ي ستدؿ بو ُب الرد على قوؿ الشافعي، فإف قولو: أىلكت. أي أوجبت 
          ً                                                                                 عليها موجب ا وىو اإلٍب والكفارة من باب التبع، وإ٪تا النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب يذكر حكمها ُب اٞتواب 

ل كاألنثى ُب أصل األحكاـ وعمومها، أو ألهنا رٔتا  بعد ذلك إما لبياف أف حكمو منسحب عليها فإف الرج
                                                                                            ً  كاف ٢تا عارض من العوارض اليت ٘تنع الكفارة كاإلكراه و٨توه، ولذلك ىذا اٟتديث هبذه الزيادة تكوف فيو رد ا 

 .-رٛتهم اهلل–على ما استدؿ بو بعض أىل العلم 
ً                        أي حاؿ كو٘ب صائم ا يعٍت ابتداء الوقاع كاف :(وأنا صائمٌ  ) قولو: ً            حاؿ كونو صائم ا وليس معٌت                             

ذلك أف صومو صحيح مع وجود الوقاع أي استمر صومو صحيح وإ٪تا قبل الوقوع، وأنا صائم أي عند 
 ابتدائو.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٔٛ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ىذه الرواية تدؿ على الكنايات، فإف النيب صلى اهلل  :(وفي روايٍة: أصبُت أىِلي في رمضافَ ) قولو:
ة وإ٪تا كاف يذكر النيب صلى اهلل عليو وسلم الكنايات، ولذلك  عليو وسلم ُب األصل ٓب يكن يصرح ٔتا فيو أذي

يكنوف عنده وال يصرحوف؛ ١تعرفتهم ْتيائو صلوات اهلل وسبلمو عليو،  -رضواف اهلل عليهم–كاف الصحابة 
                               ً                                                           ُ     وكلما كاف ا١ترء أشد حياء واستنان ا بسنة ا١تصطفى صلى اهلل عليو وسلم كلما كاف أبعد عن التصريح ٔتا ي كره 

ً       تصريح بو، وقد ٚتع اٞت رجا٘ب كتاب ا ُب ٣تلد ضخم جد ا ٝتاه ال              ً          ُ                        ُ       ، ويعٍت بالكنايات أي ما ي كٍت بو )الكنايات(                  
       ُ                           عن ما ي ستكره ويستقذر ذكره باللفظ. -           ً                               وٚتع فيو جزء ا من حديث النيب صلى اهلل عليو وسلم–العرب 

)فهل قاؿ: ال. قاؿ:  ؟(فقاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )ىل تجُد رقبًة تُعتقها) قولو:
ـَ ستيَن ِمسكيًنا؟(قاؿ: ال. قاؿ:  تستطيُع أف تصوـَ َشهرين متتابعين؟( ىذه  (:قاؿ: ال )فهل تجُد إطعا

اٞتملة استدؿ هبا ٚتاىَت أىل العلم على أف كفارة ا١تواقع ألىلو ُب هنار رمضاف إ٪تا ىي على الًتتيب؛ ألف 
النيب صلى اهلل عليو وسلم سألو عن العتق فلما عجز عنو نقلو إٔب الصياـ ٍب نقلو بعد ذلك إٔب اإلطعاـ، فدؿ 

شهاب الزىري عن أيب ىريرة أف النيب صلى اهلل عليو على أهنا للًتتيب، وروى مالك رواية من طريق ٤تمد بن 
، واستدؿ هبا مالك وأصحابو وىي رواية ُب مذىب أٛتد لكنها )فأعتق أو صم أو تصدؽ(وسلم قاؿ لو: 

رواية ضعيفة على أف الكفارة للمجامع ُب هنار رمضاف على التخيَت وليست على الًتتيب، ولكن الظاىر أف 
ألصح باعتبار الشواىد ُب اٟتديث أنو على الًتتيب ُب حديث أيب ىريرة                 ً       النص ىنا صريح جد ا وىو ا

وحديث عمرو بن شعيب وغَته جعلو النيب صلى اهلل عليو وسلم على سبيل الًتتيب فلما عجز عن األوؿ 
 انتقل للثا٘ب.

استدؿ بو  ،)ىل ٕتد رقبة تعتقها؟(ا١تسألة الثانية: أف ىذه اٞتملة ١تا قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
ا أو ناسي ا فإنو عليو الكفارة ال فرؽ، قالوا: ألف النيب  ً          ً                                          فقهاء اٟتنابلة على أف من جامع ُب هنار رمضاف متعمد                                               
ً                                                    صلى اهلل عليو وسلم ٓب يسألو أكنت متعمد ا وإ٪تا أطلق. ىذا من مفردات ا١تذىب أهنم يروف أف اجملامع                                    

 مهور فعلى خبلفو وىو اختيار شيخ اإلسبلـ.     ً                                     ناسي ا ُب هنار رمضاف ٕتب عليو الكفارة وأما اٞت



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٛ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                                                      ً                          قد يقوؿ قائل: قبل قليل ذكرت أف النسياف ٬تعل ا١توجود معدوم ا، واٞتماع نسياف مثل األكل  س:
                          ً             موجود فلماذا ٓب ٕتعلوه معدوم ا بالنسياف؟.

 نقوؿ: ألف فقهاء اٟتنابلة يروف ُب باب الصـو وُب باب اٟتج أف اٞتماع ُب حكم اإلتبلؼ، جػ:
 )شغالة(                    ُ                                                                 وعندىم أف ا١تتلفات ال ي عذر فيها بالنسياف كما أف ا١ترء لو نسي فأتلف ماؿ امرئ، نسي سيارتو 

فتحركت وصدمت سيارة أخرى فهذا بالنسياف، فنقوؿ: ا١تتلفات ال يؤثر فيها النسياف فَتوف أف اٞتماع من 
إال أف رٔتا كاف قوؿ اٞتمهور على ا١تتلفات؛ ألنو نوع اتبلؼ. واٟتقيقة وإف كاف ىذا ىو مشهور ا١تذىب 

ً                                                                                      خبلفو وأيض ا اختيار الشيخ تقي الدين على خبلفو وىو الذي عليو الفتوى أف النسياف يعذر بو، و٢تم تعليل          
آخر يعللوف أف النسياف نادر ال ٯتكن أف ينسى فإف الرجل وا١ترأة اثناف وليس واحد، فاهلل عز وجل ذكر عن 

د ا}ا١ترأة  َ  أ ف  ت ض ل  إ ح   ْ  ِ    ِ  َ  ْ ر ىَ  د ا٫ت  ا األ  خ  َ  ٫ت  ا فػ ت ذ ك ر  إ ح   ْ ُ ْ    َ ُ   َ  ْ  ِ  َ ِّ  َ [، فإذا نسي أحد٫تا فيذكره اآلخر، فاٞتماع ٕٕٛالبقرة: { ]ُ َ    َُ 
                                                 ً                    ُ                     بُت اثنُت فتصور النسياف نادر ال ٯتكن أف ينسى االثناف مع ا، نقوؿ: نعم، ىذه ت تصور ُب حاالت كثَتة لكن 

 ف ناسيُت.           ً           ً                                   قد يوجد عقبل  ويوجد وجود ا، والوجود يدؿ عليو أنو يكوف الشخصا
                                                          ً   ا١تراد بإعتاؽ الرقبة أي الرقبة الكاملة ٔتعٌت أف يكوف ا١ترء ٦تلوك ا  :ىل تجُد رقبًة تُعتقها؟() قولو:

رك ا لو، فلو كاف اثناف مشًتكُت ُب رقبة واحدة إذا أعتق أحد الشريكُت جزأه ال  ِ  ً                                                                    بكليتو في عتق ال أف يعتق ش                 ُ        
قبة فأعتقاىا فإنو يسري العتق إٔب جزء الثا٘ب فيجب على ٬تزئ عنو حىت يسري، يعٍت لو كاف اثنُت ٯتلكاف ر 

األوؿ سواء كاف ُب كفارة أو غَته أف يدفع قيمة العتق للثا٘ب فيسمى سرياف العتق، وأحكاـ العتق ُب اٟتقيقة  
كثَت من أىل العلم ترؾ ذكرىا من القرف العاشر ا٢تجري، فإ٘ب قد وقفت على كبلـ البن حجر ا٢تيتمي 

ٖتفة احملتاج من ا١تالكية ُب بعض كتبو وىو متوُب ُب أواخر القرف العاشر ا٢تجري ُب أواخر ا١تكي صاحب 
بسبب –                                                                        ُ            التسعمائة قاؿ: إف العتق ُب زماننا غَت منضبط إذ غالب أسبابو غَت مشروعة، إما أ خذ من سرقة 

ق الذي ُب زماننا غَت    ُ                                                                 أو أ خذ باسًتقاؽ أحرار و٨تو ذلك. وىذا قبل أربعمائة سنة ويقوؿ: أغلب العت -سرقة
 شرعي. أسباب الرؽ الشرعية ثبلثة:

 األوؿ: ما أسلم عليو الناس ٦تا ٯتلكونو قبل.
                              ً   الثا٘ب: ما توالد من رؽ معترب شرع ا.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٛ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

على –          ً  وليسوا عرب ا  -ألف ا١ترتدين فيو خبلؼ–الثالث: ما كاف بسبب حرب مع كفار أصليُت 
ما عدا ذلك كل أسباب الرؽ ألغيت ُب الشرع  -                 ُ                ُ      ا٠تبلؼ بُت العرب ىل ي سًتؽ العرب أـ ال ي سًتقوف

    ً    مطلق ا. 
فابن حجر ا٢تيتمي كاف يقوؿ: إف الرؽ نادر. بعد ذلك ازداد ندرة؛ ألنو ال يوجد حرب من عقود 

ا اليت تكوف سبب   ً               ً بل من قروف، اٟتروب بُت أىل اٟترب وا١تسلمُت قليلة جد  ا لبلسًتقاؽ، ٍب قبل ٨تو من                                              
                                                                    ً                      ٜتسُت سنة أو أكثر جل دوؿ العآب وإف ٓب يكن كلها فاألمم ا١تتحدة أصدرت ميثاق ا إللغاء الرؽ من العآب 
ً                                                                    ً   فم نع وج ـر من يتملك شخص ا على ىيئة الرؽ والعبودية، ولذلك اآلف ال يوجد وكل من يدعي أف عنده رقيق ا                 ُ      ُ  

 فهو واحد من اثنتُت:  بشهادة بعض ا١تشايخ من بعض الببلد
ً                    األمر األوؿ: إما أف يكوف سبب رقو غَت صحيح، سرؽ أ ناس ا فادعى أهنم أرقاء.    ُ                                              

                        ً                                                  ً        األمر الثا٘ب: أف يكوف كاذب ا ليس بصادؽ، فلذلك الرؽ اآلف نقوؿ: إما أف يكوف معدوم ا أو ُب 
 حكم ا١تعدـو ال يكاد يكوف موجود.

صياـ الشهرين ا١تتتابعُت ُب كل الكفارات  :عين؟(فهل تستطيُع أف تصوـَ َشهرين متتاب) قولو:
 الفقهاء ٢تم تقدير الشهرين يقولوف: ٮتتلف ْتالتُت:

من أوؿ الشهر فإنو ينتهي صومو  -وىذه طريقة فقهاء ا١تذىب–اٟتالة األؤب: إف ابتدأ الصـو 
ناقص، فقد يكوف  بانتهاء الشهر الثا٘ب سواء كاف الشهراف كاملُت أـ ناقصُت أـ أحد٫تا كامل واآلخر

                        ً                                                                  الشهراف ا١تتتابعاف ستُت يوم ا، وقد يكونا تسعة وٜتسُت، وقد يكونا ٙتانية وٜتسُت؛ ألنو صدؽ عليو الشهر 
 ألنو ابتدأ من أولو إٔب آخره. 

اٟتالة الثانية: إف ابتدأ الصـو من غَت غرتو ولو من اليـو الثا٘ب أو الثالث أو الرابع إٔب منتهى الشهر 
، أي تسع )الشهر ىكذا وىكذا(                        ً                                   فإنو ال بد أف يصـو ستُت يوم ا؛ ألف النيب صلى اهلل  عليو وسلم قاؿ: 

                    ً           فبل بد أف يصـو ستُت يوم ا ولو كاف وعشرين أو ثبلثُت، فاألكمل ُب الشهور أف يكوف ثبلثُت فنأخذ باألًب 
ً                    ً                      ىذين الشهرين الذي صاـ فيهما أحد٫تا أو كبل٫تا ناقص ا يعٍت تسع وعشرين يوم ا بل ال بد أف يتم ستُت                                               

   ً                                                                                  يوم ا وىذا ىو ا١تذىب، وا١تسألة فيها خبلؼ بُت أىل العلم، لكن مشهور ا١تذىب ىذا وعليو الفتوى.
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، جاء ُب بعض الروايات أف سبب قوؿ ىذا الرجل: ال.  :(قاؿ: ال) قولو: أي ال أستطيع الصـو
. استدؿ بو ٚتع من  عدـ قدرتو على الصـو إ٪تا ىو شبقو ولذلك قاؿ: وىل أوقعٍت ما أوقعٍت فيو إال الصـو
                                                                                 ً               أىل العلم ونص عليو اإلماـ أٛتد ُب رواية صاّب ابنو: أف ا١ترء إذا كاف ال يستطيع الصـو مطلق ا سواء كاف ُب  

َ ِ         فريضة وسبب عدـ الصـو ىو شدة الشبق أنو ي طعم عن يومو فيكوف حكمو حكم الز م ن الذي كفارة أـ ُب                               ُ                                       
، نص عليو أٛتد واستدؿ هبذا اٟتديث.  ال يستطيع الصـو

ا١تسألة الثانية: أف ٖتقيق ا١تناط باعتبار األشخاص إليهم وليس للمفيت، كثَت من الناس ١تا يسألو 
يتأكد تستطيع وكذا، نعم إف عرؼ ا١تفيت أف ىذا الشخص يتحايل فهنا الشخص يقوؿ: أنا ال أستطيع. يبدأ 

يقوؿ: ال أجد لك رخصة. ولكن ُب الغالب الذي يعرؼ من نفسو أنو مريض يًتخص من حيث الوضوء 
ومن حيث الصبلة ومن حيث الصـو ومن حيث اٟتج والتوكيل ُب الرمي وغَته، ا١تناط ُب تقديره باعتبار 

فسو ىو الذي يقوؿ: ال أستطيع. وأما ا١تفيت فإ٪تا دوره ٖتقيق ا١تناط العاـ، القاعدة الشخص إٔب ا١تريض ن
 العامة وإما باعتبار الشخص نفسو فإنو للشخص نفسو.

ـَ ستيَن ِمسكيًنا؟() قولو: ىذه اٞتملة استدؿ هبا الفقهاء وىذا ىو ا١تذىب كما  :فهل تجُد إطعا
                  ً           ُ                 د من قصد ستُت مسكين ا، ال بد أف ي عطى ستُت مسكُت كل نص عليو الشيخ منصور ُب الكشاؼ: أنو ال ب

     ُ              ُ                                                                         واحد ي عطى مقدار ما ي طعم بو، قاؿ: ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم لو كاف ا١تقصود ا١تقدار ٟتدده بالكمية 
                                                                             ً             مثل ما قاؿ ُب زكاة الفطر صاع، والصاع على االثنُت، بدؿ من أف يقوؿ: أطعم ستُت مسكين ا، قاؿ: أخرج 

ً                                                                                  اع ا، فلذلك نقوؿ: إنو ال بد من الستُت إال أف يشق عليو الستُت فيجوز لو أف يعطي أقل منهم، ثبلثُت ص  
         ُ                         ً                                                        وال نقوؿ: ي عطي واحد ما يكفيو ستُت يوم ا، أو يعطي اثنُت ثبلثُت وىكذا، فبل بد من قصد العدد وىذا ىو 

اج ىذه من مقاصد الشريعة ا١تذىب، واٟتقيقة أف العقوبة ُب قصد ستُت نوع تعزير لكي يبحث عن ستُت ٤تت
              ً                                                                    أف يبحث عن عدد ا أكرب من احملتاجُت وكي ال تتجمع الصدقات عند أحد من الناس وإ٪تا يبحث لعدد 

 أكرب.
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ا تتعلق هبذه الكفارة وىي مسألة  :(قاؿ: ال) قولو: ً                               أي ال أجد شيئ ا من ذلك، ىنا مسألة مهمة جد                            ً            
ـو أـ ٕتب ألجل حرمة الصـو الواجب أـ ٕتب ىل كفارة اٞتماع ُب هنار رمضاف ٕتب ألجل حرمة الص

 ألجل حرمة شهر رمضاف؟ إذف ثبلثة أشياء وىي ثبلثة أقواؿ:
. فقاؿ: كل من صاـ صوم ا سواء كاف فريضة أـ نافلة فأفطر فيو بوقاع فعليو                                           ً                                                  األوؿ: أهنا ٟترمة الصـو

 كفارة مغلظة. وىذا قوؿ لبعض أىل العلم وفيو نظر.
بالصـو الواجب. وعلى ذلك فمن أفطر بوقاع ُب رمضاف أو ُب صـو قضاء الثا٘ب: أنو متعلق 

 رمضاف خارج الشهر فإنو ٬تب عليو كفارة.
                                                                                   ً    الثالث: أف اٟترمة للشهر. ومن قاؿ هبذا القوؿ فإنو ينبٍت عليو مسألة وىو: أف من أصبح مفطر ا ٍب 

ه ا١تقيم فيو يلزمو اإلمساؾ، فهل                            ً          ً                    جاءه سبب وجوب الصـو يعٍت مثبل  كاف مسافر ا فأفطر ٍب وصل إٔب بلد
 تلزمو الكفارة أـ ال؟ من قاؿ ْترمة الشهر: قاؿ: نعم، إمساؾ ٟترمة الشهر والكفارة ٟترمة الشهر.

واألقرب: إ٪تا ٕتب الكفارة ا١تغلظة جملموع أمرين: الصـو الواجب ُب الشهر أي ُب شهر رمضاف، 
وعلى ذلك فإف ا١ترء إذا كاف ُب قضاء رمضاف أو ُب صـو فإذا اجتمع ىذاف األمراف وجبت الكفارة ا١تغلظة، 

 نذر ُب خارج شهر رمضاف فأفطر فيو ّتماع نقوؿ: ال كفارة عليك.
                                                                             ً     األمر الثا٘ب: نقوؿ: إف من كاف ُب أوؿ النهار قد استباحو بسبب مشروع كأف يكوف مسافر ا أو 

ً                                                     مريض ا ٍب زاؿ سبب عذر جواز اإلفطار فأمسك ٍب واقع هبذا السبب   كأف يكوف ىو وزوجو ٦تن ٬توز ٢تما    
 أنو ال كفارة عليو؛ ألف الكفارة جملموع األمرين. -خبلؼ ا١تذىب–اإلفطار كاف مسافرين فنقوؿ: الصحيح 

 وىنا مسألتين للمالكية:
ا١تسألة األؤب: ىذا اٟتديث استدؿ بو بعض أىل العلم ا١تالكية وماؿ لو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

ا فإنو ال قضاء عليو، سواء وقد انتصر ٢تذه ا١ت ً                          سألة من غَت جـز صريح: أف من أفطر ُب هنار رمضاف متعمد                                                  
بأكل أو ّتماع ال قضاء عليو والسبب: أنو تعمد ترؾ الشيء، ولذلك يقوؿ شيخ اإلسبلـ: ٓب يثبت ُب ىذا 

جاء ُب                     ُ                                                          اٟتديث وال ُب غَته أنو أ مر بالقضاء. فلم يقل لو: اقض، قاؿ: صم شهرين. ولكن نقوؿ: قد
وإف كاف ُب إسناده مقاؿ لكن لو ما يعضده –حديث آخر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده 
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                                          ً                                                من ا١تعا٘ب ومن فتوى الصحابة وغَتىم: أف أعرابي ا جاء إٔب النيب صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ لو: أفطرت ُب 
ذا يدؿ على أف ا١تتعمد ُب هنار ، ى)اقض وصم شهرين(هنار رمضاف. فقاؿ لو النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

؛ ألف الشيخ يرى أف القضاء خاص ٔتن نسي أو  رمضاف الصحيح أنو يقضي من باب قضاء ىذا اليـو
 استباحو بسبب مشروع ُب الصبلة وُب الصـو مثل ذلك.

ا١تسألة الثانية: استدؿ فقهاء ا١تالكية هبذا اٟتديث على أف الكفارة ليست خاصة باٞتماع فكل من 
ً                                                متعمد ا ُب هنار رمضاف فإنو ٬تب عليو كفارة مغلظة، فلو أف  أفطر أفطر عشرة أياـ من هنار رمضاف  امرأ    

ا باألكل عند ا١تالكية يلزمو أف يصـو عشرين شهر ا وعشرة أياـ، عند من يرى القضاء ومن ال يرى  ً                                            ً                                          متعمد      
ا من شهر رمضاف متعمًدا )أف من أفطر يومً القضاء فبل، والقضاء ُب حديث عن أيب ىريرة لكن فيو ضعف: 

ً                             . واٟتديث فيو ضعف شديد جد ا. ونقوؿ: استدالؿ ا١تالكية غَت فإنو ال يقضيو ولو صاـ الدىر كامبًل(                        
 صحيح والسبب؟ أف ىذا اٟتديث إ٪تا ىو جاء ُب اٞتماع فحسب دوف غَته من ا١تسائل.

أف النيب صلى اهلل عليو  جاء ُب بعض الروايات :(قاؿ: فمكَث النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم) قولو:
 .)اجلس(وسلم قاؿ لو: 
َ                الع ر ؽ ىو ا١تكتل يعٍت  :(فبيَنا نحُن على ذلَك أُتي النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم بَعَرؽٍ ) قولو:  َ  

 الزنبيل، زنبيل كبَت
َ                          وقد جاء ُب بعض الروايات تقدير ىذا الع ر ؽ كم فيو، فجاء ُب رواية ُب  :(بَعَرٍؽ فيو تمرٌ ) قولو:  َ                                   

ً                                                  الصحيح أف فيو ٜتسة عشر صاع ا، وجاء ُب رواية ُب حديث آخر وىو حديث عمرو بن شعيب  إف كاف –                        
أف النيب صلى اهلل عليو وسلم جيء بعشرين صاع من التمر. وىذا التقدير يهمنا عندما  -ُب نفس الواقعة

 سبب فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم. نتكلم ُب
 أي عن الكفارة اليت وجبت عليك. :)ُخذ ىذا، فتصدَّْؽ بو( قولو:
 أي ا١تدينة فإف البلبتُت وىي اٟترة اٟتجارة السوداء. :(فواهلل ما بَين البتيها) قولو:
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ىذا جاء ُب بعض روايات  :(فضِحَك النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم حتى بدْت أنيابُو) قولو:
ً              اٟتديث: وكاف النيب صلى اهلل عليو وسلم غالب ضحكو كذلك، إ٪تا يكوف ضحكو تبسم ا عليو الصبلة                                                                     
                               ُ        ً                                               والسبلـ وٓب يكن يزداد ُب الضحك أو ي ظهر صوت ا أو ينقلب على قفاه و٨تو ذلك فإف ىذا ٦تا ٮتل ّتناب 

 النبوة وٮتل ٔتروءة ا١ترء.
أىُل  -يُريد: الَحرَّتين-هلل؟ فواهلل ما بَين البتيها فقاؿ الرجل: على أفقَر مني يا رسوَؿ ا) قولو:

بيِت أفقُر من أىل بيتي. فضِحَك النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم حتى بدْت أنيابُو. ثم قاؿ: )أطِعْمُو 
                                       ً    ً    ً                                 ىذه اٞتملة األخَتة أشكلت على العلماء إشكاال  كبَت ا جد ا ووجو اإلشكاؿ فيها: أف ىذا الرجل : أىَلَك(

                                                ً                             عندي. ٍب بعد ذلك أعطاه النيب صلى اهلل  عليو وسلم طعام ا وىذا الطعاـ أخذه ىو، فهذا  قاؿ: ال شيء
 الطعاـ الذي أعطاه النيب إياه على أي ٥ترج خرج؟ على أقواؿ: 

                                ً                                                  القوؿ األوؿ: أف ا١ترء إذا كاف معسر ا سقطت عنو كفارة اٞتماع. وىذا ا١تذىب، ا١تذىب يروف أف 
ً                                عسار إال كفارة اٞتماع، أف يكوف شخص ا عليو كفارة ُب اٟتج، عليو كفارة            ً             الكفارات ٚتيع ا ال تسقط باإل                                

                                                                  ُ                   ٯتُت، عليو كفارة ظهار تبقى ُب ذمتك إٔب أف ٘توت، إف مات الشخص وعنده ماؿ أ خرجت من تركتو وإال 
عفى اهلل عنو إال كفارة واحدة على ا١تذىب وىي كفارة اٞتماع، فَتوف أف كفارة اٞتماع ُب هنار رمضاف 

سقط وحدىا باإلعسار. والشافعي يقوؿ: نقيس على ىذه كل الكفارات فكل الكفارات تسقط باإلعسار ت
ً             ببل استثناء. ىذه اللحظة وقت الوجوب أنت معسر سقطت عليك حىت لو جاءؾ ماؿ غد ا سقطت عليك.                                                                       

اب إذف ىذا الرأي األوؿ، يكوف معٌت ذلك أف النيب صلى اهلل عليو وسلم أعطاه ىذا ا١تاؿ من ب
 الصدقة منو صلى اهلل عليو وسلم إليو، تصدؽ بو عليو.

القوؿ الثا٘ب: أف ىذا أصبح من باب الصدقة للرسوؿ ولكنها ليست كفارة. ولكنها بقيت ُب ذمتو، 
النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب يقل سقطت، أي ىذه تبقى صدقة ولكنها تبقى ُب ذمتك فجعلها مؤجلة، 

 عليو وسلم؟ قالوا: ىذه ليست ىي الكفارة ىذا أمر آخر.والذي أعطاه النيب صلى اهلل 
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القوؿ الثالث: أف الذي أعطاه النيب صلى اهلل عليو وسلم إياه ىي الكفارة. ولذلك يقوؿ الفقهاء: 
إف من وجبت عليو كفارة ال ٬توز لو أف يطعم من الكفارة أىلو إال أف يكوف الذي تطوع ببذؿ الكفارة 

، إماـ ا١تسجد، فيجوز لو ىنا أف يطعمها أىلو، ولذلك النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:                ً      أجنيب، أخوه مثبل 
، فكلو ىذه ٤تمولة على أنت وأىلك من )كلو(، وٓب يقل: كل أنت. وإف كاف جاء ُب رواية: )أطعمو أىلك(

 باب التبع.
ة، وفعل               ً                                  أف الكفارات ٚتيع ا ال تسقط باإلعسار وإ٪تا تبقى ُب الذم واألقرب في ىذه المسألة:

النيب صلى اهلل عليو وسلم ىنا إ٪تا ىو من باب التربع منو صلى اهلل عليو وسلم عنو بالكفارة، فالصحيح أف 
ىذا الذي أعطاه النيب صلى اهلل عليو وسلم ىي كفارة عنو وإ٪تا جاز لو أف يطعمها أىلو؛ ألف ا١تتربع هبا 

أف يأكل من كفارة وجبت عليو؛ ألنو ليس ىو  أجنيب وىذه الصورة ا١تستثناة الوحيدة اليت ٬توز للشخص
ً                                                   الباذؿ وإ٪تا بذ٢تا غَته، ىذا نص عليو أيض ا ا١ترداوي وغَته وقاؿ: ىذه الصورة الوحيدة اليت تستثٌت.                                      

 إذف ىذه ا١تسألة األؤب اليت أشكلت على أىل العلم وقد بيناىا.
َ                               ا١تسألة الثانية: وىي قوؿ الراوي: أ ٌب النيب صلى اهلل عليو وسلم بع ر ؽ. وقلنا: إف العرؽ مقداره ٜتسة   َ                          ُ                                

ً                                عشر صاع ا، والنيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  ، فيكوف نصيب كل مسكُت كم؟ مد )أطعمو ستُت مسكيًنا(      
            ُ               يع الكفارات م د. ودليلو ىذا واحد، وىذا الذي استدؿ بو الشافعي فإف الشافعي يقوؿ: إف اإلطعاـ ُب ٚت

ً                       ً                                 اٟتديث. وىذا استدالؿ وضاح وبُت جد ا وتقديره ٜتسة عشرة صاع ا ُب الصحيح، واٟتنابلة يقولوف: إ٪تا                               
                    ُ                                                                    ٕتب الكفارة لكل مسكُت م دين، وٕتب الكفارة إذا كانت من بر فبمد واحد. ودليلهم على ذلك أنو جاء 

، فقدروا ىنا  )فإف مدين من شعَت تعدؿ ُمًدا من بُر(سلم قاؿ: ُب كفارة ا١تظاىر أف النيب صلى اهلل عليو و 
كفارة ا١تظاىر با١تدين وبا١تد، وىذا اٟتديث ما تقولوف فيو؟ قالوا: إف ىذا اٟتديث ٤تموؿ على أحد أمرين: 
إما على قو٢تم األوؿ أهنا صدقة من الصدقات ليست ىي من الكفارة، أو أنو ٤تموؿ على تقدير من 

ً                 ل أنو جاء ُب رواية أخرى حديث عمرو بن شعيب: أهنا عشروف صاع ا وليست ٜتسة عشر الصحايب بدلي                                                       
ً                                                                                    صاع ا من باب التقدير، ولو حسبها على سبيل التقريب رٔتا كانت أكثر قد تصل إٔب ثبلثُت وقد تنقص    

 عنها شيء فهي من باب التقريب وليس من باب التحديد.
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 *** المتن ***
 .باب الصـو في السفر وغيره

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

                                      ً        قولو: وغَته. أي سيذكر أحاديث تكوف أسباب ا إلباحة  :)باب الصـو في السفر وغيره( قولو:
الفطر أي من ٬توز لو الفطر ُب هنار رمضاف، وما الذي يًتتب على اإلفطار ُب هنار رمضاف من القضاء 

 وغَته.
 *** المتن ***

؛ أف حمزة بن عمرو األْسَلمي رضي اهلل عنو قاؿ للنبيّْ -رضي اهلل عنها-عن عائشَة  - ٜٓٔ
)إف شئَت فُصم، وإف شئَت قاؿ:  -وكاف كثير الصياـ-صلى اهلل عليو وسلم: أصوـُ في السفر؟ 

 .فأْفِطْر(
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
 ا١تراد بالصـو ُب السفر حالتاف:: (أصوـُ في السفر) قولو:

حينما يكوف ا١ترء ُب ما يسمى عند الفقهاء بدار السفر أو حاؿ السفر وىو اٟتالة األؤب: السفر 
                          ً                                            عندما يكوف بُت نقطتُت مسافر ا بُت بلدتُت فإف ىذا ببل شك يكوف لو حكم ا١تسافر.

اٟتالة الثانية: من يقوؿ من الفقهاء: إنو ملحق ْتكم ا١تسافر. وىذه ا١تسألة تكلمنا عنها ُب صبلة 
 ١تلحق با١تسافر ليس ا١تقيم ا١تلحق با١تسافر صورتاف ويأخذ حكم ا١تسافر ُب ٚتيع الرخص:ا١تسافر وقلنا: إف ا

ً                         األوؿ: من دخل بلد ا وٓب يعلم كم سيمكث فيها.                 
ً                               الثا٘ب: من دخل بلد ا ومكث فيها أقل من مدة اإلقامة.                  



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٜٓ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

أياـ فأقل،  وقلنا: إف مدة اإلقامة فيها خبلؼ والذي عليو الفتوى ومشهور ا١تذىب أهنا تكوف أربعة
 فمن جلس ُب بلد عشرين صبلة فأقل ٬توز لو أف يًتخص برخص السفر ومنها اإلفطار ُب صـو رمضاف.

ً                                                    ً                     وقلنا أيض ا: إف من الناس من يأخذ حكم ا١تسافر لكنو ال يسمى مسافر ا فبل ٬توز لو الًتخص حىت          
           ً             ُ                                    يسمى مسافر ا وىو من أخذ أ ىبة السفر لكنو ٓب ٮترج من عامر البلد.

ا١تسألة األؤب ُب قولو: أصـو ُب السفر. ا١تراد بالسفر أمراف: السفر حقيقة وىو عندما يكوف ىذه 
      ً                                                              منتقبل  بُت بلدتُت أو نقطتُت، واألمر الثا٘ب: من ُب حكم السفر وذكرنا صورتيو.

وىذا فضيلة لو، وىذا  -رضي اهلل عنو–يعٍت ٛتزة بن عمرو األسلمي  :(وكاف كثير الصياـ) قولو:
                     ُ                              ُ                      ُ              يدؿ على أف بعض الناس ي فتح لو ُب أبواب العبادات ما ال ي فتح لغَته، فبعض الناس ي فتح لو ُب باب 
، وبعض الناس ُب الصدقة، فيسهل عليو أف يتصدؽ من مالو، ومن الناس من يسهل عليو إطعاـ  الصـو

ض الصحابة أهنم عندما كانوا يتزاوروف ُب الشاـ كاف الطعاـ، ولذلك جاء من حديث أيب ىريرة أف بع
ً                         ُ                                  ُ                 بعضهم يطعم بعض ا، فكاف إطعاـ الطعاـ ٦تا ي فتح للمرء من باب ا٠تَت، وبعض الناس ي فتح لو ُب اٞتهاد،               
           ُ                                                                                  وبعض الناس ي فتح لو ُب باب العلم، وىكذا، فالناس ليسوا على درجة واحدة ُب كل أبواب ا٠تَت وإال لكانوا 

ً                                     دة ُب جنات النعيم بل ىم متفاوتوف، ولذلك دائم ا اإلنساف ٭ترص على أف يسعى أف ينوع من ُب درجة واح                                           
                                                                                        ً أعماؿ الطاعات و٬تد نفسو ُب عبادة فيتجو ٢تا بشرط أال ٮتالف فيها السنة، فبعض الناس قد ينشغل مثبل  

ً                               ُب العلم فيًتؾ الصبلة، ىذا موجود، فإ٘ب ٝتعت شخص ا يفاخر يقوؿ: أنا أنسى نفسي و  أنا أقرأ ُب ا١تكتبة                                          
ً          فبل أعلم إال والصبلة قد انتهت. نقوؿ: أنت ٥تطئ ال شك، وأنت أقرب لئلٍب إف كنت متعمد ا. فلذلك                                                                           
اإلنساف ال بد أف ينتبو، أقوؿ ذلك ١تاذا؟ ألف من الناس من اعتاد على الصـو حىت أصبح بدنو ال يلتذ إال 

، وقد ذكر الشيخ عبد العزيز قدٯت ا أنو قاب ل بعض ا٢تنود وا٢تنود معرفوف بالرياضة ٔتعٌت اجملاىدة، فقاؿ:                                     ً         بالصـو
، كل يـو يصومو ببل استثناء، فقلت لو: إف ىذا خبلؼ السنة. قاؿ: أنا ال أستطيع                       ً                                                                        فرأيت يصـو الدىر كامبل 
. فكاف الشيخ يعجب من حالو  فاليـو الذي أفطر فيو أجد ُب نفسي تعب وتغَت فما يرتاح بد٘ب إال بالصـو

                                    ً           ً                                     قوؿ: السنة أؤب. ال بد أف يصـو ا١ترء يوم ا ويفطر يوم ا، إذف قضية أف الشخص ينفتح لو ُب بعض لكن ي



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٔ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

أبواب العبادة ما ال ينفتح لغَته ىذا واضح وبُت، ولكن ا١تهم للشخص أف يعرؼ ما الباب الذي يسره اهلل 
 ينفع بو فيو.عز وجل لو وفتح لو فيو لكي ٬تتهد فيو ويبذؿ جهده فيو لعل اهلل عز وجل أف 

سأذكر قاعدة وىذا اٟتديث واألحاديث الثبلثة اليت  :إف شئَت فُصم، وإف شئَت فأْفِطْر() قولو:
بعده متقاربة ُب االستدالؿ، قاعدة عندنا ُب رخص السفر: أف رخص السفر من حيث الفعل والًتؾ ثبلثة 

 أنواع:
ىذه الرخصة، مثل أف النيب  النوع األوؿ: رخص األفضل فعلها، يعٍت األفضل للشخص أف يفعل

                                                                        ً                  صلى اهلل عليو وسلم ما ترؾ قصر الصبلة قط وىو مسافر، ولذلك ا١ترء إذا كاف مسافر ا أو ُب حكم ا١تسافر 
 و٫تا الصورتاف اليت ذكرنا٫تا السنة لو واألفضل واألًب واألكمل أف يقصر الصبلة.

ًتؾ، ال أفضلية للفعل وال للًتؾ، ومنها النوع الثا٘ب: رخص يستوي فيها األمراف، ٬توز الفعل و٬توز ال
)إف شئت فصم، وإف شئت فقاؿ:  -رضي اهلل عنها–الصياـ، والدليل حديث الباب حديث عائشة 

                                   ً    ، ٓب ٬تعل األفضلية ألحد٫تا على اآلخر مطلق ا. فأفطر(
)ليس من الرب الصياـ ُب فإف جاء شخص واعًتض وقاؿ: إف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  س:

 ، ىذا يدؿ على أف اإلفطار أفضل؟.لسفر(ا
نقوؿ: ال، ىذا اٟتديث يدؿ على أف اإلفطار ليس ىو األفضل، ليست من النوع الثالث وٓب  جػ:

، فالصحيح أنو ٦تا )ليس من الرب الصياـ(يقل إهنا من النوع األوؿ، ٓب يقل: إف اإلفطار أفضل إ٪تا قاؿ: 
 يستوي فيو األمراف.

ً                                                          قاعدة أيض ا إضافة للصـو السنن الرواتب للمعتاد عليها على الصحيح كما و٦تا يدخل ُب ىذه ال         
قرره الصنعا٘ب؛ ألف غَت ا١تعتاد عليها ال يؤجر على الًتؾ، ففي حديث أيب موسى عند البخاري أف النيب 

، الذي (اا صحيحً ذا مرض العبد، أو سافر، كتب لو مثل ما كاف يعمل مقيمً )إصلى اهلل عليو وسلم يقوؿ: 
ُ                                          اعتاد على فعل السنن الرواتب ُب اٟتضر إذا تركو ُب السفر ك تبت لو، أما الذي ٓب يكن يفعلها ُب اٟتضر إذا                                                      
                ُ                                                                           تركها ُب السفر ال ت كتب لو، فلذلك نقوؿ: الذي ٓب يعتدىا ُب اٟتضر األفضل لو فعلها ُب السفر، أما الذي 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٜ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

اف، والدليل على ذلك حديث ابن عمر عند اعتاد فعلها ُب اٟتضر فهذه من السنن اليت يستوي فيها األمر 
الًتمذي أنو قاؿ: حفظت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم عشر ركعات ُب اٟتضر والسفر. فعلها النيب صلى 

 اهلل عليو وسلم ُب اٟتضر والسفر وىذه ٦تا ذكر الصنعا٘ب أهنا من الذي يستوي فيها األمراف.
                                         ً   ا، األفضل أال تفعل ىذه الرخصة وإف كنت مسافر ا، النوع الثالث: الرخص اليت األفضل عدـ فعله

                           ُ                                                       ُ    وىذه مثل اٞتمع بُت الصبلتُت ١تن أ ٟتق ٟتكم ا١تسافر، ليس ا١تسافر الذي اشتد بو الطريق وإ٪تا ١تن أ ٟتق 
ٟتكم ا١تسافر و٫تا الصورتاف اليت ذكرناىا قبل قليل، األفضل على الصحيح وشيخ اإلسبلـ يرى ا١تنع، 

ً                                                                  لس ا ُب بلد وٓب يعلم كم ٯتكث أو جلس أقل مدة اإلقامة أال ٬تمع لكن األفضل أف األفضل ١تن كاف جا  
 يقصر.

 *** المتن ***
قاؿ: كنا ُنسافر مع النبّي صلى اهلل عليو وسلم  -رضي اهلل عنو-وعن أنس بِن مالٍك  - ٜٔٔ

 فلم يعِب الصائُم على الُمفطِر، وال المفطُر على الصائِم.
 :*** الشرح ***

 الحديث: مفردات
 : أي إفطاره.(كنا ُنسافر مع النبّي صلى اهلل عليو وسلم فلم يعِب الصائُم على الُمفطرِ ) قولو:
 أي صيامو. :(وال المفطُر على الصائمِ ) قولو:

 فقو الحديث:
ا١تسألة األؤب: أف ىذا اٟتديث فيو من الفقو مثل اٟتديث األوؿ: أف اإلفطار والصـو ُب السفر 

 مستوياف.
ا١تسألة الثانية: أنو ال فرؽ بُت الصـو ُب الفريضة والنافلة؛ ألف من أىل العلم من ٛتل ىذا اٟتديث 
واٟتديث الذي قبلو على النافلة؛ ألنو جاء ُب بعض روايات ىذا اٟتديث أف ىذا كاف ُب صـو رمضاف، 

 فالصحيح أهنما واحد ال فرؽ بُت رمضاف وغَته، الصـو الواجب والسنة.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٜ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

الثالثة: وىي أصولية: أف ىذا اٟتديث دليل على االستدالؿ بتقرير النيب صلى اهلل عليو ا١تسألة 
وسلم، وتقرير النيب صلى اهلل عليو وسلم لو صور: منها: ىذه الصورة إما أف يقاؿ أمامو شيء فيسكت عنو، 

عليو وسلم فعل                                                          ُ                  أو يصحح صاحبو بلفظ أو يتبسم، ومن صورىا ىذا اٟتديث وىو: أف ي فعل أمامو صلى اهلل 
فبل ينكره، ىذه من صور السنة التقريرية، والسنة التقريرية تدؿ على تبيُت اجململ  -ىذا ىو الشرط–ويعلم بو 

                                                                     ً                من األحاديث إما بياف السنية أو الوجوب أو اإلباحة مثل ىذا اٟتديث بينت ٣تمبل  ُب قضية الصـو ُب 
 السفر.

يعب. قلنا: إهنا ٤تمولة أوؿ شيء على أف ا١تقصود أف : ٓب -رضي اهلل عنو–ا١تسألة الرابعة: قولو 
النيب صلى اهلل عليو وسلم علم بنا فسكت، وذكر بعض أىل العلم أف قوؿ الصحابة: ٓب يعب علينا. دليل 
على مسألة ُب فقو ا٠تبلؼ مهمة وىي: مسألة اإلنكار ُب ا١تسائل ا٠تبلفية االجتهادية، لو فرضنا أف ىذا 

من باب أنو ٬توز الصورتاف من باب اختبلؼ التنوع، وإ٪تا باختبلؼ التضاد باعتبار االختبلؼ منهم ليس 
     ً                                                                             أف كبل  منهم يرى خبلؼ ذلك، إف قلنا: إف كاف من اختبلؼ التنوع فهو من األمر األوؿ، وىذا من 

ا وىذه ذكرى–اختبلؼ التضاد، فاإلنكار ُب ا١تسائل ا٠تبلفية االجتهادية غَت مشروع. ويقوؿ أىل العلم 
 : إف اإلنكار على صوريتُت: -الشيخ تقي الدين ُب بياف الدليل

الصورة األؤب: إنكار للقوؿ، وقد أٚتع أىل العلم على إنكار القوؿ ُب ا١تسائل ا٠تبلفية ببل استثناء، 
إنكار القوؿ ىو ا١تناقشة، ما زاؿ الصحابة بعضهم يرد على بعض، ال يوجد كتاب من كتب الفقو ببل 

       ً                    أو نازال  بُت ا١تذاىب الفقهية،  -رضواف اهلل عليهم–                      ً             وفيو خبلؼ سواء كاف عالي ا من الصحابة  استثناء إال
 ىذا يسمى إنكار لنا و٢تم والرد، ىذا يسمى إنكار القوؿ ولذلك ٮتطئ الناس من جهتُت:

                            ً                                 ً         ّ          األؤب: بعضهم ٬تعل اإلنكار منسحب ا على القوؿ والعمل فكل ما رأى شيئ ا أنكر وعن ف، نقوؿ: 
                                                                      ُ    طأت، فهنا نقوؿ: ال إنكار ُب ا١تسائل ا٠تبلفية االجتهادية؛ ألف إنكار العمل ال ي نكر.أخ

                   ً                                                    ً     الثا٘ب: كلما رأى خبلف ا يقوؿ: نعم، خبلؼ. إذف ا٠تبلؼ صحيح، ولذلك ذكر الشاطيب كبلم ا ُب 
و يصح لك                                     ً                                              ا١توافقات: إف من الناس من إذا رأى خبلف ا ظن أنو ٬توز أف يأخذ أي قوؿ من ىذين القولُت وأن

                                ُ              ُ               أف تتخَت، قاؿ: وىذا من أعظم ما ي نقص بو الدين وي هدـ وليس كذلك.
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الصورة الثانية: إنكار للعمل، ال إنكار ُب ا١تسائل ا٠تبلفية االجتهادية، وال بد من ىذا الشرط: 
. ا١تراد باإلنكار بالعم ل أف ترى                                                         ً     ً                     االجتهادية؛ ألف بعض ا١تسائل النص فيها صريح، فيجب اإلنكار قوال  وعمبل 

ً           ً                                                                      شخص ا يعمل عمبل  ُب مسألة خبلفية وذىب ٢تذا العمل بناء على اجتهاد سائغ أو تقليد سائغ، يعٍت    
ً      ً                          اجتهاد صحيح أو تقليد سائغ فنقوؿ ىنا: ال تنكر عليو. رأيت شخص ا مثبل  يقنت فتقوؿ لو: فعلك بدعة                                                           

بناء على اجتهاد -     ً    ً      ت رجبل  مثبل  يصلي                                           ً                 وكذا وتعنفو أماـ الناس؟ ىذا ٦تنوع. يقنت مثبل  ُب صبلة الفجر، رأي
وقد أكل ٟتم جزور وٓب يتوضأ. فبل تقوؿ: صبلتك باطلة وكذا وكذا، ىذا يسمى  -صحيح أو تقليد سائغ

 إنكار عمل ال تنكر على عملو.
 *** المتن ***

قاؿ: خرجنا مع رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  -رضي اهلل عنو-عن أبي الدرداء  - ٕٜٔ
، وما ِفينا في شهِر  رمضاَف، في حرٍّ شديٍد، حتى إف كاف أحُدنا ليضُع يَده على رأِسو من شّدة الحرّْ

 صائٌم إال رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، وعبد اهلل بُن رواحة.
 :*** الشرح ***

كانوا   -رضواف اهلل عليهم–ُب صـو فريضة، وأف الصحابة  -رضي اهلل عنو–ىذا حديث أيب الدرداء 
ً                                      ين ُب ىذا الشهر وقد كاف ُب حر شديد وٓب يكن صائم ا ُب ذلك السفر إال رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو مفطر                                             

 وسلم وعبد اهلل بن رواحة.
 فقو الحديث:

ا١تسألة األؤب: أف فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم يدؿ على أف األفضل ليس ىو الفطر إذ النيب 
ألًب واألكمل، واهلل عز وجل يقيد لو من األسباب ما يكوف  صلى اهلل عليو وسلم ال يفعل إال األفضل وا

 كذلك.
، وقد توُب ُب عهد النيب صلى اهلل -رضي اهلل عنو–                          ً                  ا١تسألة الثانية: أف فيو فضبل  لعبد اهلل بن رواحة 

ً   عليو وسلم وصلى عليو النيب صلى اهلل عليو وسلم أي دعا لو أنو مات بعيد ا  ، وىذا فضل -رضي اهلل عنو–                                                               
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ات ُب حياة النيب صلى اهلل عليو وسلم، وىذا اٟتديث فضل لعبد اهلل بن رواحة، ووجو الفضل فيو أنو ١تن م
                                        ً                      ُ                   ُ                 اتبع سنة النيب صلى اهلل عليو وسلم فكاف موافق ا لو، ولذلك أعظم ما ي ثٌت على ا١ترء بو أف ي ثٌت عليو أنو متبع 

تبع للسنة. ولذلك كاف بعض السلف يفرح للسنة وما أٚتل ىذا الوصف أف يوصف بو ا١ترء أف يقاؿ: فبلف م
ً                    ٔتعرفتو بالسنة فرح ا شديد ا؛ ألف ا١ترء إذا أحب        ً قلده ُب ٝتتو وُب دلو وُب ىديو وُب حركاتو وُب سكناتو  امرأ                

حىت ُب أموره الطبيعية رٔتا من غَت قصد منو يقلده فيو، ولذلك كاف سفياف بن سعيد الثوري كما روى عنو 
تاب الورع يقوؿ: إف استطعت أال ٖتك رأسك إال بسنة فافعل. يعٍت من باب التأكيد أبو بكر ا١تروزي ُب ك

ً                                       ُ                 على شدة ذلك، ٍب ذكر ُب ىذه الكتاب أيض ا أنو ١تا سئل عن تقليم األظافر قيل: لو ق لمت ُب يـو اٞتمعة؟                                    
عة، وىذا يدؿ                                                                  ُ              قاؿ: أين أنت من ترؾ السنة والتأخر فيها. أي ليس ىناؾ دليل على أهنا ت قلم ُب يـو اٞتم

باتباع السنة، وكلما كاف ا١ترء أشبو با١ترء ُب فعالو كلما أثر ذلك ُب  -رضواف اهلل عليهم–على عناية السلف 
ً              قلبو، معروؼ من تشبو بشخص ُب فعالو أثر ذلك ُب قلبو حىت ُب الزي، لذلك الفقهاء دائم ا يتكلموف عن                                                                             

ً     زي العلماء ويقولوف: إف ا١ترء إذا كاف متشبه ا با لعلماء ُب زيهم أثر ذلك ُب ىديو وُب قلبو. واٟتديث ُب ىذا                                         
 ا١توضوع يطوؿ.

 *** المتن ***
قاؿ: كاف رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  -رضي اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل  - ٖٜٔ

البرّْ الصوـُ  )ليَس منقالوا: َصاِئٌم. قاؿ:  )ما ىذا؟(في سفٍر، فرأى زحاًما ورجاًل قد ظُلَّْل عليو. فقاؿ: 
 .في السَّفِر(

 .)عليُكم برخَصِة اهلل التي رخََّص لُكم(ولمسلٍم: 
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
          ً    ً                        أي أف رجبل  واقف ا وقد تزاحم الناس حولو. :(فرأى زحاًما) قولو:
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رضواف اهلل –جاء أف ىذا الرجل اٝتو أبو إسرائيل رجل من الصحابة  :فقاؿ: )ما ىذا؟() قولو:
                                                      ً                               ، واسم إسرائيل اسم عربا٘ب ٔتعٌت عبد اهلل، والتسمي بو ليس ٦تنوع ا؛ ألنو مثل إٝتاعيل، وما جرى من -عليهم

ىذا فإف إيل ٔتعٌت عبد، واٞتزء األوؿ قيل إهنا من أٝتاء اهلل عز وجل بالعربانية مثل إسرائيل وإسرافيل، 
ً                                  ع ا ىو عريب ليس من غَتىم ولكن يتسموف وإٝتاعيل و٨تو ذلك من األلفاظ اليت تأٌب على ىذا الوزف، طب

 العرب بغَت أٝتاء عربية.
 فوائد الحديث:

الفائدة األؤب: أف ىذا اٟتديث دليل على أف الصـو ُب السفر ليس ىو األفضل وليس فيو دليل 
توى                                      ً                                                على أف اإلفطار ُب الصـو ىو األفضل وإ٪تا ٚتع ا بُت األدلة نقوؿ: إف الصـو واإلفطار ُب السفر ٦تا يس

 فيو األمراف واألمر راجع لنفس الشخص وحالو وينظر فيو.
الفائدة الثانية: بعض أىل العلم استدؿ هبذا اٟتديث على مسألة وىو أف السنة للمرء أف يضحى 

ُ       كانوا ٚتيع ا ٖتت الشمس وإ٪تا ج عل ٖتت   -رضواف اهلل عليهم–للشمس وأف ٬تلس فيها، فإف الصحابة                  ً         
يل ولذلك فإف من السنة أف ٬تلس ا١ترء ٖتت الشمس، وأقو٢تا من السنة ١تاذا؟ ألنو الظل ىذا الرجل أبو إسرائ

أنو كاف يكتب  -رضي اهلل عنو–قد ثبت بإسناد صحيح كما قاؿ النووي من حديث عمر بن ا٠تطاب 
         ً                                                                         لؤلمصار ٚتيع ا ٘تعددوا واخشوشنوا ... وُب آخر اٟتديث: وعليكم بالشمس فإف الشمس ٛتاـ العرب. 

ُب الشمس من االخشوشاف ومن التمعدد أي كونوا كجدكم معد بن عدناف فإف معد بن عدناف   فاٞتلوس
كاف فيو خشونة وفيو فصاحة، فالتشبو بالطباع العربية واٞتلوس ُب الشمس كذلك، فهنا النيب صلى اهلل عليو 

لوس ُب الشمس                              ً                                          وسلم إ٪تا أنكر تظليل الرجل، طبع ا اٞتلوس ُب الشمس فيو مضرة ال شك ولكن ٣ترد اٞت
واالبتعاد عنو واٞتلوس ُب الظل ىذا ٥تالف للهدي العاـ ُب السنة، وقد من أشبو الناس بإبراىيم عليو السبلـ 
قيل: إنو معد، وأشبو الناس بإبراىيم عليو السبلـ ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم، ومعد كما قاؿ عمر كاف ٬تلس 

شمس ٛتاـ العرب. وإٔب اآلف و٨تن نسمي الشمس ُب الشمس، وكاف عمر يقوؿ: عليكم بالشمس فإف ال
 فاكهة، فتسمى فاكهة التشمس وخاصة ُب ىذه األياـ فإهنا مفيدة أكثر من غَتىا من وسائل التدفئة.
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                  ُ         ىذه من اٟتروؼ اليت أ نكرت على  :ولمسلٍم: )عليُكم برخَصِة اهلل التي رخََّص لُكم() قولو:
ً                                              ب فإف مسلم ا ٓب يروىا هبذا اللفظ وإ٪تا قاؿ: وقاؿ شعبة راوي الشيخ عبد الغٍت ا١تقدسي صاحب ىذه الكتا          

٭تِت بن أيب كثَت اليمامي أحد صغار التابعُت من اليمامة من جنوب –اٟتديث: ونبئت أف ٭تِت بن أيب كثَت 
، من كبار علماء اٟتديث وحفاظهم وىو أحد العشرة الذين عليهم مدار ىػ(ٕٗٔ)الرياض، توُب سنة 

كاف يزيد ُب اٟتديث ىذه اٞتملة فلما أتيتو وٝتعت منو ٓب يذكرىا. فلذلك   -ة صغار التابعُتاٟتديث من طبق
)عليكم برخصة اهلل اليت الذي ُب مسلم من ىذا السياؽ الذي ذكرتو يدؿ على أهنا ليست من اٟتديث 

إسناد ال ، ولكن جاءت ىذه من غَت طريق ٭تِت بن أيب كثَت عند النسائي ُب السنن الكربى برخص لكم(
بأس بو، فلها شاىد لكنها خارج الصحيح ولذلك ٬تب أف نقوؿ: إف ىذه الزيادة ليست ُب الصحيح. وىذه 
الزيادة أصل من األصوؿ العظيمة ُب قضية الرخصة واالستدالؿ هبا وأف الصَتورة للرخصة والعمل هبا أفضل 

 من تركها على تفصيل عند أىل العلم ذكرنا بعضو قبل.
 ***** المتن *

قاؿ: ُكنَّا مع النبي صلى اهلل عليو وسلم في  -رضي اهلل عنو-وعن أنس بِن مالٍك  - ٜٗٔ
السفِر. فمنا الصائُم. ومنا المفطُر. قاؿ: فنزلنا منزاًل في يوـٍ حارٍّ، وأكثرنا ظاًل صاحُب الكساِء. فمنا 

ـُ، وقاـ المفِطرُوِف فضربُوا  األبنيَة، وسقوا الرّْكاَب. فقاؿ من يتقي الشمَس بيده. قاؿ: فسقط الُصوَّا
 .)ذىَب المفطروَف اليـو باألجِر(رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: 

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

 أي نزلنا من ا١تشي. :(فنزلنا منزالً في يوـٍ حارٍّ ) قولو:
يعٍت ال يوجد لنا شيء نستظل بو ال شجر وال ىودج وال  :(وأكثرنا ظاًل صاحُب الكساءِ ) قولو:

غَته، وصاحب الكساء أي الذي عنده كساء ٬تعلو على عصى و٨توه فيستظل بو وكسائو أي رداءه ٬تعلو 
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، فلذلك كاف الظل قليل جد ا يعٍت هبيئة ا١تظلة من شدة  ً                         على كتفيو فبالكاد يظل بعض جسده ال يظلو كامبل                         ً                                          
 الشمس.

 لكي ال تصيب عينو و٨تو ذلك. :(من يتقي الشمَس بيدهفمنا ) قولو:
ـُ ) قولو:  أي كانوا منهكُت. :(قاؿ: فسقط الُصوَّا
ا١تراد باألبنية ا٠تياـ، تسمى بناء؛ ألهنا ارتفعت عن األرض  :(وقاـ المفِطرُوِف فضربُوا األبنيةَ ) قولو:
 فسميت بناء.
 أي اإلبل اليت يركبوف عليها ومن عليها من الناس من باب التبع. :(وسقوا الرّْكابَ ) قولو:

                   ً                       ً                                      ىذا اٟتديث فيو إشكاال  وىو أنو قاؿ: أكثرنا ظبل  صاحب الكساء. الذي عنده كساء يستظل بو 
ٍب ذكر ُب آخر اٟتديث أهنم ضربوا األبنية، فكيف يقوؿ: ٓب يكن عندنا خياـ ٍب قاؿ: ضربوا ا٠تياـ؟ فنقوؿ: 

            ً                                                                 ألوؿ: أكثر ظبل  صاحب الكساء ٤تموؿ على حاؿ ركوهبم عندما كانوا راكبُت على إبلهم وعلى إف اٟتديث ا
رواحلهم، وعلى حاؿ أوؿ نزو٢تم قبل أف يضربوا األبنية، فلما ضربوا األبنية أصبح الكل ُب ظل، ومن الشراح 

من ُب كاف ُب علية القـو من يقوؿ: إف األبنية إ٪تا كانت خاصة بأعلى القـو كالنيب صلى اهلل عليو وسلم و 
 وأما باقي الناس فبل ظل ٢تم إال الكساء. ولعل األقرب ُب توجيو اٟتديث أؤب.

 فقو الحديث:
                                                                            ً         ا١تسألة األؤب: سبق تقريرىا بأف الفطر يكوف أفضل باعتبار الشخص نفسو إذا كاف متعب ا أو فيو 

 صـو والفطر ُب ذاتو.مصلحة لغَته من خدمة و٨توه فالفطر ُب حقو أفضل ال باعتبار ال
ا١تسألة الثانية: فيو فضل خدمة الناس، والسعي ُب قضاء حوائجهم والعمل على ٛتل مؤنتهم وسقي 
دواهبم وا١ترء ال يعلم كم لو من األجر العظيم والفضل العميم ُب قضاء حوائج الناس، والنيب صلى اهلل عليو 

ٓب تقض فإف لو من األجر العظيم والفضل  وسلم بُت أف من قضى حاجة امرئ بل سعى ُب قضائها وإف
رٛتهما –وىو أحد الرواة عن اإلماـ أٛتد -العميم الشيء الكثَت، وقد ألف اٟتافظ أبو بكر بن أيب الدينا 
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، فجمع فيو من فضائل ىذا الفعل والسعي فيو الشيء )قضاء اٟتوائج(    ً       كتاب ا اٝتاه   -روى عنو أثرين فقط -اهلل
 الكثَت.

 *** المتن ***
قالت: كاف يكوُف عليَّ الصوـُ من رمضاَف، فما  -رضي اهلل عنها-عن عائشَة  - ٜ٘ٔ

 أستطيُع أف أقِضي إال في شعباَف.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
أي صـو أفطرتو ُب رمضاف، وىذا يشمل ما أفطرتو : (كاف يكوُف عليَّ الصوـُ من رمضافَ ) قولو:

لكن يشمل ىذا  ،وال يظن هبا ذلك ،وما أفطرتو من غَت عذر ،-اهلل عنهارضي –                  ً     بعذر وىو الغالب ظن ا هبا 
اٟتديث لكي نعًتض على من اعًتض ُب أوؿ الباب ١تا قلنا: إف من أىل العلم من يقوؿ: إف من أفطر من 

 غَت عذر فبل قضاء عليو.
 أي األياـ اليت وجبت علي. :(فما أستطيُع أف أقِضي) قولو:
 أي من السنة القابلة. :(إال في شعبافَ ) قولو:

 فقو الحديث:
، وأف قضاءىا من الواجب ا١توسع فيجوز ١تن وجب عليو  ا١تسألة األؤب: أنو ٬توز تأخَت قضاء الصـو
صـو من رمضاف أف يقضيو قبل شهر رمضاف القادـ الذي بعده، ولو ٗتلل ىذه األياـ صـو سنة فإف عائشة 

ىذه األياـ من غَت صـو السنن كعاشوراء وغَتىا، فإف الصحابة   ُ                 ال ي ظن أهنا كانت تًتؾ  -رضي اهلل عنها–
كاف ُب   -رٛتو اهلل–كانوا يبالغوف ُب صـو عاشوراء حىت إف ٤تمد بن شهاب الزىري   -رضواف اهلل عليهم–

ً                سفر فصاـ يـو عاشوراء، فقاؿ لو صاحبو: يا ٤تمد إ٘ب صحبتك ُب سفر فما رأيتك صائم ا ُب رمضاف وإ٪تا                                                                          
َ  َ ف ع د ة  م ن  أ ي اـ  أ خ ر  }عاشوراء. فقاؿ: إف رمضاف قالو اهلل فيو: رأيتك تصـو   ُ  ٍ   َ   ْ  ِ  ٌ    ِ [، لو أياـ ٘ٛٔ، ٗٛٔالبقرة: { ]َ 

كانوا يبالغوف حىت جاء أهنم كانوا   -رضواف اهلل عليهم–ُ                                ُ               أ خر وأما عاشوراء فإنو إذا فات ال ي قضى. فالصحابة 
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ّ                                     ي ص و موف صبياهنم ىذه األياـ، فبل يظن بعائشة   َ كانت ال تصـو عاشوراء وال عرفة وال   -عنها رضي اهلل–ُ 
                                        ً                                         غَتىا من األياـ الفاضلة، وال تًتؾ الصياـ ٚتيع ا وإ٪تا أخرتو ١تكاف النيب صلى اهلل عليو وسلم.

ا١تسألة الثانية: أف قالت: فبل أقضي إال ُب شعباف. انتهاء الغاية لشعباف يدؿ على أنو ال ٬توز تأخَت 
                                                         ً   ولذلك صح من حديث أيب ىريرة وابن عباس من قو٢تما وال يصح مرفوع ا:  صياـ رمضاف إٔب رمضاف الثا٘ب

ّ                                                                          أهنما بينا أف من أ خ ر صياـ رمضاف إٔب رمضاف الذي بعده فعليو كفارة عن كل يـو إطعاـ مسكُت. بل قاؿ   َ                
ا١تاوردي أبو اٟتسن ُب اٟتاوي: إف ذلك قد صح عن ستة من الصحابة. وا١تشهور عن أيب ىريرة وابن عباس 

 .-رضي اهلل عنهما–
ا١تسألة الثالثة: أف ىذا اٟتديث دليل على أف ا١ترأة ال ٬توز ٢تا أف تصـو النافلة وزوجها حاضر إال 

، جاء ُب بعض الروايات قالت: ١تكاف النيب  -رضي اهلل عنها–بإذنو، والدليل عليو أف عائشة  أخرت الصـو
 صلى اهلل عليو وسلم.
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 ٖٕالشريط: 
 *** المتن ***

)َمن ماَت ؛ أفَّ رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: -رضي اهلل عنها-عن عائشَة  - ٜٙٔ
ـَ عنو وليُّو( ـٌ، صا  . وعليو ِصيا

 .-رضي اهلل عنو-وقاؿ: ىذا في النذر، وىو قوؿ أحمد بن حنبل  ،وأخرجو أبو داود
صلى اهلل عليو  قاؿ: جاء رجٌل إلى النبيّْ  -رضي اهلل عنو-وفي عبد اهلل بن عباس  - ٜٚٔ

)لو كاَف على أمَّْك وسلم، فقاؿ: يا رسوؿ اهلل! إف أُّمي ماتْت وعليها صوـُ شهٍر أفأقِضيو عنها؟ فقاؿ: 
 .)فديُن اهلل ْأحقُّ أف يُقضى(قاؿ: نعم. قاؿ:  ديٌن، أكنَت قاضَيُو عنها؟(

ؿ اهلل! إف أمي في روايٍة: جاءت امرأٌة إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فقالت: يا رسو 
)أرأيِت لو كاف على أُمّْك ديٌن فقَضْيِتيِو، أكاف يُؤدّْي ماتْت، وعليها صوـُ نذٍر، أفاصوـُ عنها؟ فقاؿ: 

 .)فُصومي عن أمّْك(قالت: نعم. قاؿ:  ذلك عنها؟(
 :*** الشرح ***

أتى هبما ا١تصنف هبذا  -رضي اهلل عنهما–ىذاف اٟتديثاف حديث عائشة وحديث ابن عباس 
الًتتيب ألجل التفسَت فإف حديث عائشة عاـ وكذلك الرواية األؤب من حديث ابن عباس وإ٪تا قيد ىذا 

 العمـو وخصصو إ٪تا ىي الرواية األخرى أنو خاص بالنذر.
 مفردات الحديث:

ـٌ( قولو: ىذا الصياـ ا١تراد بو الصياـ الواجب، وقد أشكل ىذا اٟتديث على  :)َمن ماَت وعليو ِصيا
ٚتاىَت أىل العلم بل حكى بعضهم كإماـ اٟترمُت اٞتويٍت اإلٚتاع على خبلفو وليس األمر كذلك، إذ 
سأذكر ٤تل اإلشكاؿ ُب ىذا اٟتديث بعدما ننهي حل ألفاظو ٍب ننتقل بعد ذلك ١تسألة اإلشكاؿ ُب ىذا 

، أي صياـ واجب بسبب النذر كما سيأٌب ُب تقييده عن أيب داود )من مات وعيو صياـ( الباب، فقولو:
 وأٛتد وغَت٫تا من أىل العلم.
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ـَ عنو وليُّو() قولو: أي قريبو الدا٘ب منو، وُب ىذه اٞتملة دليل على أنو ال ٬توز أخذ األجرة  :صا
             ُ                                  على أعماؿ الق رب، وسنتكلم عنها ُب فقو ىذا اٟتديث.

 .-رضي اهلل عنها–أي وأخرج ىذا اٟتديث حديث عائشة  :(أخرجو أبو داودو ) قولو:
           ُ                                          أي أنو إ٪تا ي عمل بو ُب النذر، فإذا مات شخص وقد نذر على  :(وقاؿ: ىذا في النذر) قولو:

، والنذر بأف يكوف بلفظو الصريح كأف يقوؿ: هلل علي نذر، أو علي نذر. وُب حكمة اليمُت  نفسو أف يصـو
        ً                                                                        صومن شهر ا. ىذا ُب حكم النذر وأما ٣ترد الوعد من غَت صيغة النذر وال اليمُت فإنو ال يكوف قاؿ: واهلل أل

، ىذا ليس ببلـز للشخص بل ال بد أف يكوف إما بصيغة النذر أو باليمُت.     ً                                                                       نذر ا، سأصـو
الذي قاؿ: وىو قوؿ أٛتد. ىو أبو داود،  :(رضي اهلل عنو-وىو قوؿ أحمد بن حنبل ) قولو:

 ، وأبو داود من قدماء أصحاب اإلماـ أٛتد، فإف قدماء أصحاب اإلماـ أٛتد: أبو داود، وأبو بكر األثـر
                                                                       ً             و٣تموعة من قدماء أصحابو ىؤالء مقدموف على ا١تتأخرين من أصحابو ولذلك فإف كثَت ا من اٟتنابلة 

وف من أصحاب اإلماـ أٛتد، وأما ا١تتأخروف منهم فإهنم رٔتا ردوا بعض يرجحوف الروايات اليت رواىا ا١تتقدم
 رواياهتم كرواية حنبل بن إسحاؽ وغَته من أصحاب اإلماـ أٛتد.

ىذا اٟتديث ٤تل إشكاؿ عند الفقهاء؛ ألهنم منهم من نقل اإلٚتاع على أف الشخص إذا مات ال 
         ً    ً                             ديث إشكاال  بين ا، ولذلك فإف البيهقي قاؿ: إف ُ            ً                                   ي صاـ عنو مطلق ا الصـو الواجب، وأشكل عليهم ىذا اٟت

منها الطرؽ اليت -ىذا اٟتديث أي الصـو عن ا١تيت قد صح عن النيب صلى اهلل عليو وسلم بطرؽ متعددة 
فيجب العمل بو. ولكي نعرؼ ٤تل اإلشكاؿ ال بد أف نعرؼ أف  -ستمر معنا بعد ىذا والذي بعده

        ً                                  ً       ً           يعمل شيئ ا ألجل ا١تيت فهو إما أف يعمل عنو شيئ ا مندوب ا، أو يعمل الشخص إذا أراد أف يتطوع عن ا١تيت، 
       ً      ً                                   ُ                                            عنو شيئ ا واجب ا، الشيء ا١تندوب أف يصـو يـو ويقوؿ: أ ىدي ثواب ىذا اليـو للميت. والواجب: أف يكوف 
عليو صـو رمضاف أو صـو نذر فيهديو لو، ا١تندوب: أف ٭تج عنو حج فريضة بيت اهلل عز وجل، والواجب: 

٭تج عنو الفريضة إف ٓب يكن قد حج قبل الفريضة، وىكذا، الصبلة ا١تندوبة: يصلي ركعتُت ويهديها أف 
 للميت، الواجبة: يكوف على ا١تيت ثبلث صلوات ٓب يصلها فيقضيها عنو وليو أو قريبو.
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 فقو الحديث:
ا١تسألة األؤب: ُب قضية النافلة وىي إىداء الثواب للميت نافلة، فإف ٚتاىَت أىل العلم وأكثر من 
انتصر لذلك الشافعي: يروف أنو ال ٬توز إىداء ا١تيت ثواب شيء من األعماؿ من باب النافلة، ويستدلوف 

َ  و ال  ت ز ر  و از ر ة  و ز ر  أ خ ر ى}بعمـو قوؿ اهلل عز وجل:   ْ  ُ  َ ْ ِ   ٌ َ ِ  َ   ُ ِ              ُ                   [، قالوا: وال ي ستثٌت من ذلك إال ما ٗٙٔـ: األنعا{ ]َ  َ َ 
ورد النص بو وىو الدعاء واٟتج وسائر األعماؿ اليت ىي أعماؿ مالية مثل الصدقة والوقف وما ُب حكم 

مع أنو –                                                                   ُ                         ذلك، قالوا: وأما الدعاء فإنو واضح اإلنساف يدعو للميت، وأما اٟتج فإنو ي غلب فيو أنو عبادة مالية 
وأما العبادات البدنية األخرى كالصبلة والصـو وغَت ذلك من العبادات  -ف مإبمإب وبد٘ب فإنو يكو 

                                              ً   واالستغفار وقراءة القرآف فكلها ال تصل للميت مطلق ا.
رضواف –القوؿ الثا٘ب: أنو يصل إٔب ا١تيت ثواب األعماؿ الصاٟتة. وىو قوؿ ٚتع من فقهاء السلف 

إلسبلـ ابن تيمية وتلميذه، فيصل للميت الدعاء واٟتج واختاره اإلماـ أٛتد ورجحو شيخ ا -اهلل عليهم
                                                         ً                                          والصدقة باإلٚتاع ويصل لو ثواب قراءة القرآف، فيقرأ ا١ترء قرآن ا ويهدي ثوابو للميت، ألبيو أو أخيو أو يصلي 
                      ُ                                            ً                       ركعتُت هلل عز وجل نافلة وي هدي ثواهبا لو كذلك، وقد ألف أبو بكر ا٠تبلؿ جزء ا ُب القراءة للميت وأنو 

 الثواب. يصلو
 ىذا ما يتعلق ُب إىداء ثواب النوافل.

ا١تسألة الثانية: قضاء الفرائض عن ا١تيت، فإذا كاف على ا١تيت فريضة من غَت العبادات ا١تالية فإنو ال 
ُ                                                                                      ي قضى عن ا١تيت أي عبادة بدنية، وحكى اإلٚتاع عليو إماـ اٟترمُت اٞتويٍت وغَته من أىل العلم أنو ال 

، وال غَت ذلك من العبادات البدنية، وأشكل عليهم يقضى عن ا١تيت أي ع بادة بدنية ال صبلة، وال صـو
؟ فنقوؿ: إف )من مات وعليو صياـ صاـ عنو وليو(ىذا اٟتديث، كيف أف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

ت أف ىذا خاص بالنذر، إذ النذر فيو معٌت العبادا -كما سيمر معنا ُب حديث ابن عباس–ىذا اٟتديث 
                                                                       ً         ً         ا١تالية؛ ألف الشخص إذا كاف لو دين على غَته، الدين ال يكوف إال بفعل الشخص أصبل  ليس واجب ا عليو ٍب 
ىو استداف فكذلك النذر ىو ٔتثابة الدين، ذمتك بريئة ولكنك جعلت على نفسك ىذا النذر فبل يؤدى 

ُب حياتو، وسبب االستثناء  على ا١تيت من العبادات الواجبة البدنية شيء إال صـو النذر الواجب عليو
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                                                  ُ                                     األحاديث اليت تكاثرت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب أنو ي قضى عن ا١تيت صـو النذر خاصة، وىذا من 
                           ُ                       مفردات مذىب اإلماـ أٛتد أنو ي قضى عن ا١تيت صـو النذر.

 لو مات ا١تيت وعليو صـو من رمضاف؟. س:
                  ً            ُ        ا بل يكاد يكوف شاذ ا الذي قاؿ: ي قضى عن         ُ                           ً نقوؿ: ال ي قضى عنو، وا٠تبلؼ فيو ضعيف جد   جػ:

                                                                           ُ             ا١تيت صـو رمضاف، وكذلك صـو الكفارات فمن عليو صـو شهرين متتابعُت و٨تو فنقوؿ: ال ي قضى عنو ىذا 
؛ ألف اٟتديث الذي ورد إ٪تا ىو خاص بالنذر خاصة لتنزيلو لسبب الورود الذي سيأٌب ُب حديث ابن  الصـو

 .-رضي اهلل عنهما–عباس 
 فائدة:

يقوؿ الفقهاء: إف اٟتج ملحق أو مغلب فيو معٌت العبادة ا١تالية. ولذلك ٬توز فيو التوكيل، و٬تيزوف 
فيو اٟتج النافلة ليست الفريضة عن اٟتي، ويتوسع فقهاء اٟتنابلة فيقولوف: ما داـ ٬توز التوكيل ُب كلو فيجوز 

ُب الرمي وُب طواؼ اإلفاضة   -حيحوىو ص-التوكيل ُب بعضو. إذا كاف نافلة فيجيزوف أف يوكل الشخص 
كما نص عليو صاحب شرح منتهى اإلرادات، والسبب أنو عندىم مغلب فيو معٌت العبادة ا١تالية. لكن 

 أردت أف نعرؼ ا١تناط فقط ُب ىذه ا١تسألة.
                                                                         ُ             ا١تسألة الثالثة: أف ىذا اٟتديث فيو دليل على أنو ال ٬توز أخذ أجرة على أعماؿ الق رب؛ ألف النيب 

ً                ، أي قريبو، ومعٌت ذلك أنو لو استؤجر شخص ا آخر ليصـو عن )صاـ عنو وليو(اهلل عليو وسلم قاؿ:  صلى                                      
، والسبب أف العبادة إذا أ خذ عليها أجر فإنو ال تكوف هلل عز وجل                                                          ُ                                   ا١تيت ىذا الصـو النذر ١تا صح الصـو

إنو فيو معٌت احملبة والرأفة                  ُ                                            وإ٪تا ألجل األجر فبل ت قبل ٓتبلؼ الوٕب الذي يقضي عن موليو صـو النذر ف
                                             ُ                                          والصدقة والتربع، ولذلك فإف األصل أف كل أعماؿ الق رب ال ٬توز أخذ األجرة عليها سواء كاف من باب 
ُ                        الوكالة أـ غَت ذلك، واٟتج منو فبل ٬توز أخذ األجرة على اٟتج وإ٪تا ٬توز أخذ اٞت عل عليو وىو قيمة السفر                                                                     

، وأما أعمالو وتنقلو بُت ا١تشاعر فبل ٬توز أخذ األجرة عليها، ولذلك وا١تؤنة اليت سيخسرىا الشخص ُب سفره
ً                             يقوؿ الفقهاء: إف من أخذ ج عبل  ألجل أف ٭تج فما بقي من اٞت عل زائد ا عن نفقتو ٬تب عليو أف يرده.         ُ                        ً   ُ                         

ٔب واآلف الناس أصبحوا يتعاملوف ْتج التوكيل كما يتعاملوف مع التجار، كم تعطيٍت ٜتسة؟ ال ما تكفيٍت، إ
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ُ                  ألف، ُب ىذه السنة و كل شخص عن آخر بػ  (٘ٗ)أف تصل إٔب  ألف ليحج عنو، فكأهنا أصبحت  (٘ٗ)                 
ٕتارة، وكأهنم ُب سوؽ يتماكسوف زد وانقص، ولذلك ال شك أف ىذا ليس من مقاصد الشريعة وال معانيها 

 ك أمور:                                    ُ                     ُ           الكبار، ال ٬توز أخذ األجرة على أعماؿ الق رب ىذا األصل، غَت أنو ي ستثٌت من ذل
َ                          األمر األوؿ: قالوا: ما كاف من بيت ماؿ ا١تسلمُت. وىو ما ي سمى الر زؽ فيجوز أخذ األجرة عليو          ُ                                                   
كالقاضي الرزؽ من بيت ماؿ ا١تسلمُت، اإلماـ وا١تؤذف يأخذا الرزؽ من بيت ماؿ ا١تسلمُت و٨تو ذلك، فإف 

                     ُ            رعية: أنو ُب ا١تعامبلت ي تساىل فيما                            ُ            ُ                    ما كاف من بيت ماؿ ا١تسلمُت ي تسامح فيو وي تساىل، وىناؾ قاعدة ش
 كاف أحد الطرفُت بيت ماؿ ا١تسلمُت أو اٟتق العاـ.

ُ                                            األمر الثا٘ب: قالوا: ي ستثٌت ما كاف من باب اٞت عل ال من باب اإلجارة. وذكرنا مثالو ُب اٟتج ومن                       ُ                   
. وٓب ١تا رقوا اللديغ قالو  -رضي اهلل عنو–مثالو: الرقية، فإف ُب حديث أيب سعيد ا٠تدري  ُ   ً     ا: اجعلوا لنا ج عبل                

ُ                                                        يقولوا: أعطونا أجرة. وما الفرؽ بُت األجرة واٞت عالة؟ أف األجرة على العمل وأما اٞتعالة فإهنا على النتيجة،                                            
ُ                                   قالوا للديغ وأىلو: إذا ش في لديغكم أخذنا عشرة من الغنم، أو  -رضي اهلل عنهم–فأبو سعيد وأصحابو                         

ُ                      أعطونا اٞت عل. فجعلوه على النتيج ة وأما أ٘ب أقرأ عليك القراءة بكذا أو اليـو بكذا فبل شك أف ىذه األجرة         
قد حكى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية اإلٚتاع على أنو ال ٬توز أخذ األجرة عليها ومنها ىذه الصورة القراءة، 

ُ                               وإ٪تا ٬توز اٞت عل على النتيجة على هناية الفعل.            
ة العامة. إذ بعض األعماؿ لو ٓب يؤخذ عليها أجرة األمر الثالث: قالوا: ىو ما كاف من باب الضرور 

                                                                             ُ  َ         لتعطلت مصاّب ا١تسلمُت وحاجتهم مثل مدرس القرآف فإنو يأخذ أجرة من والد الصيب الذي يػ ع لم أو من 
     ُ                                                      ُ                              الذي ي علم، فيقولوف: لو ٓب يدرس القرآف إال ا١تتربعوف ١تا جلس أحد ي قرأ الناس ويعلمهم. ولذلك ألف 

، وأقوى دليل ما )إقامة الربىاف على جواز أخذ األجرة على تعلم القرآف(   ً       تاب ا اٝتاه الشيخ ٤تمد بن مانع ك
 ذكرت وىو الضرورة العامة، وفيها كبلـ طويل ألىل العلم وإ٪تا أتينا بعناوين ا١تسائل فيو.

–ا١تسألة الرابعة: ىنا أبو داود نقل كبلـ أٛتد، وىنا فائدة ُب االستدالؿ ٔتذىب أٛتد وأصحابو 
فإف أصحاب اإلماـ أٛتد إذا أرادوا أف يستدلوا على األحكاـ فإهنم يعتمدوف على ثبلثة كتب:  -رٛتهم اهلل

سنن أيب داود، وسنن سعيد بن منصور، وسنن أيب بكر األثـر صاحب أٛتد، وٓب يوجد من سنن األثـر إال 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٙٓٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ن األحكاـ يستدلوف بروايات إ٪تا                      ُ                                        ً   جزء بسيط من الطهارة ط بع وما عدا ذلك فإنو مفقود، ولذلك فإف كثَت ا م
ىي موجودة ُب ىذه الكتب الثبلثة، فكأف ىذه الكتب الثبلثة وضعت لبلستدالؿ على اجتهادات فقهاء 

 ا١تذىب.
 مفردات حديث ابن عباس:

 -رضي اهلل عنو–ىذا الرجل سعد بن عبادة  :(جاء رجٌل إلى النبيّْ صلى اهلل عليو وسلم) قولو:
 سيد ا٠تزرج.

ىنا أطلق قاؿ:  :(فقاؿ: يا رسوؿ اهلل! إف أُّمي ماتْت وعليها صوـُ شهٍر أفأقِضيو عنها؟) قولو:
 صـو شهر. ولكن فهم منو احملققوف من أىل العلم أف ا١تراد بو صـو النذر لسببُت:

األوؿ: من داللة اٟتديث فإنو قاؿ: صـو شهر. ولو كاف صـو رمضاف لقاؿ: صـو شهر رمضاف. 
ً           صـو كفارة لقاؿ: شهرين أو ثبلثة أياـ أو عشرة ُب اٟتج ١تن ٓب يكن واجد ا لدـ و٨تو وٓب يأت، ولو كاف                                                               

         ً  نذرت شهر ا. -رضي اهلل عنها–ذلك. وإ٪تا قاؿ: شهر. وأطلق ٦تا يدؿ على أهنا 
 الثا٘ب: أف الرواية الثانية اليت ستأٌب مقيدة ٢تذه الرواية.

)فديُن اهلل ْأحقُّ قاؿ: نعم. قاؿ:  ضَيُو عنها؟(فقاؿ: )لو كاَف على أمَّْك ديٌن، أكنَت قا) قولو:
                            ُ                                   ً              ىذه اٞتملة فيها دليل على أنو ي ستحب لوٕب ا١تيت أف يقضي عنو دينو مطلق ا ودين النذر  :أف يُقضى(

)فدين اهلل أحق با٠تصوص لورود النص بو، واختار بعض الفقهاء أنو من باب الوجوب ىذا األمر؛ ألنو قاؿ: 
ر أنو من باب االستحباب؛ ألنو الشخص ال ٬تب عليو شيء إال بإ٬تاب اهلل عز ، لكن الظاىأف يُقضى(

                      ً      وجل لو وليس ذلك موجود ا ىنا.
ً                            ا١تسألة الثانية: استدؿ هبذه اٞتملة على أصل عظيم أو طويل جد ا من األصوؿ الكبَتة اليت تدخل                                                        

دميُت، إذا تزاحم حقاف؛ حق هلل                       ً                                        ُب كل أبواب الفقو تقريب ا وىي مسألة مزاٛتة حقوؽ اهلل عز وجل ٟتقوؽ اآل
سبحانو وتعأب مع حق من حقوؽ اآلدميُت فأيهما أؤب بالتقدٙب؟ فمن الناس من يقوؿ: إف أوال٫تا بالتقدٙب 

. ومن الناس من يقوؿ: إف )دين اهلل أحق أف يُقضى(حق اهلل عز وجل؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٚٓٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                                                     ُ      لى ا١تشاحة ودين اهلل عز وجل مبٍت على ا١تسا٤تة. فدين اآلدميُت ي قدـ، دين اآلدميُت أؤب؛ ألنو مبٍت ع
                                                                                    ُ       وىذه تطبيقاهتا كثَتة منها: عندما يتوَب ا١تيت وعليو دين آلدمي ودين هلل عز وجل كالزكاة أيهما ي قدـ؟، 

ة ومنها: عندما يكوف الشخص قد أفلس وعليو حق هلل عز وجل وحق آلدمي فأيهما يقدـ؟، ومنها: ُب قضي
اٟتدود عندما يكوف الشخص قد وجب عليو حداف؛ حد هلل وحد آلدمي، حد هلل وىو السرقة، وحد آلدمي 
                                             ُ                                          قطع يد امرئ آخر فأيهما يقدـ؟ قطع اليد ىذا ىل ي عترب ألجل السرقة أـ ألجل اآلدمي؟ وىكذا حىت ُب  

هور ا١تذىب أو غالب كثَت من أبواب الفقو يدخل فيو ىذا الباب حىت ُب طرؽ اإلثبات وُب غَتىا، ومش
                                                                     ُ             تطبيقات ا١تذىب وليس قاعدة مضطردة أهنم ٬تعلوف حق اهلل وحق اآلدمي يتشاحاف أي ي قتسم بينهما 
               ً                      ً                                             و٬تعبلف سواسية ٚتع ا بُت النصوص، ليس مضطرد ا يعٍت ال يوجد ىناؾ قاعدة مضطردة ُب تقدٙب حق على 

 هنا متساوية فتؤخذ بالتحاصص والتناسب.           ً                                          حق لكن غالب ا كما ذكر غَت واحد من فقهاء ا١تذىب أنو ٬تعلو 
في روايٍة: جاءت امرأٌة إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فقالت: يا رسوؿ اهلل! إف ) قولو:

أمي ماتْت، وعليها صوـُ نذٍر، أفاصوـُ عنها؟ فقاؿ: )أرأيِت لو كاف على أُمّْك ديٌن فقَضْيِتيِو، أكاف 
من أىل العلم من رأى أف ىذه الرواية مقيدة  :)فُصومي عن أمّْك( قالت: نعم. قاؿ: يُؤدّْي ذلك عنها؟(

، وقاؿ بعض أىل -رضي اهلل عنهما–للرواية األؤب وأهنا واقعة واحدة بدليل أف الراوي ٢تما ىو ابن عباس 
الثانية العلم مثل داود وغَتىم من شراح البخاري: ٫تا واقعتاف ٥تتلفتاف؛ ألف الرواية األؤب السائل رجل، وُب 

امرأة. واٟتقيقة ال مانع أف تكوف رواية واحدة و٭تتمل أف تكوف روايتُت ٥تتلفتُت أو واقعتُت ٥تتلفتُت، ولكن 
على العمـو حىت لو كانت واحدة أو ثنتُت فإف األؤب منهما بينا أف تقييدىا من داللة النص ومن الرواية 

 األحاديث وال تفًتؽ.الثانية وعمـو األدلة الواردة ُب اٟتديث لكي تلتئم 
 فقو الحديث:

)أرأيت لو كاف على أف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ١تا سئل عن ىذه ا١تسألة أجاب بداللة فقاؿ: 
رٛتهم –، فقاس حق اهلل عز وجل ودينو على حق اآلدميُت، وىذه استدؿ هبا أىل العلم أمك دين فقضيتو(

                                    ً           كاـ الشرعية، على منازعة ىل تسمى دليبل  أـ ال يسمى على أف القياس أحد الدالئل ا١توصلة لؤلح -اهلل



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٛٓٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

    ً                                                                                      دليبل  أمر واسع، لكنو أحد الدالئل ا١توصلة للحكم الشرعي، بدليل أف النيب صلى اهلل عليو وسلم أعملها 
 ىنا، وإعماؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم وسؤا٢تا إياه يدؿ على إعمالو لذلك صلوات اهلل وسبلمو عليو.

 *** المتن ***
؛ أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم -رضي اهلل عنو-عن سهل بن سعد الساعدي  - ٜٛٔ

 .)ال يزاُؿ الناُس بخيِر ما عجَّلوا الِفْطَر(قاؿ: 
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
أي أفطروا ُب أوؿ وقتو، وقد ذكر أىل العلم مثل اٟتافظ أبو عمر بن  :(ما عجَّلوا الِفْطرَ ) قولو:

عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب استحباب  -     ً       ً تواتر ا معنوي ا–أف األحاديث متواترة  -رٛتو اهلل–عبد الرب 
وقتو  تعجيل الفطر، وا١تراد بتعجيل الفطر ىو أف يفطر ا١ترء ُب أوؿ وقت اإلفطار، وأما تأخَت الفطر عن أوؿ

                                                     ً                                 فمن أىل العلم من يرى أنو مكروه، والصحيح: أنو ليس مكروى ا، ألنو سيأٌب معنا ُب حديث أيب سعيد 
                                                                   ً                   اإلذف بالوصاؿ، ولذلك يقوؿ الفقهاء: إنو ال تبلـز بُت أف يكوف الفعل مستحب ا وبُت أف يكوف تركو 

بعض األعماؿ ا١تستحبة     ً                                                              مكروى ا. بعض الناس يظن أف ترؾ كل مستحب مكروه وىذا ليس بصحيح، بل إف 
               ً                                                        تركها ليس مكروى ا وإ٪تا ىو مباح وسيأٌب شرح قضية الوصاؿ ُب اٟتديث الذي بعده.

ا٠تَتية ىنا باعتبار خَتية التمسك بالسنة والعناية هبا، ووجو التمسك  :(ال يزاُؿ الناُس بخيرِ ) قولو:
 بالسنة ُب قضية تعجيل الفطر من وجهُت:

من شعار أىل البدع تأخَت الفطر، ولذلك فإف بعض أىل البدع ال  الوجو األؤب: أنو قد أصبح
يفطروف إذا صاموا حىت ٗترج النجـو وتظهر وىذا منهم ٥تالفة للسنة، فإف من أصوؿ ىؤالء أف اٟتكم عندىم 
٥تالفة العامة فما يعملو العامة ٥تالفتو ىو دينهم كما تنص قواعدىم الظاىرة ليست ا٠تفية، بل ىي ظاىرة ُب  

ل كتاب، فبُت النيب صلى اهلل عليو وسلم أف تعجيل الفطر من إظهار السنة وىذا من نبوءات النيب صلى ك
                            ً                                                                اهلل عليو وسلم فإنو قد ذكر كثَت ا من األعماؿ اليت ستظهر ُب آخر الزماف إما من باب الطبائع أو من باب 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٓٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

)أنو ُب آخر الزماف سيلعن : -نورضي اهلل ع–التدين، فعلى سبيل ا١تثاؿ كما عند الًتمذي من حديث علي 
، فلذلك بُت النيب صلى اهلل عليو وسلم أف ىذه األمور من ا٠تَتية؛ ألف من أُناس من آخر ىذه األمة أو٢تا(

ً             فعلها يكوف متمسك ا بالسنة مبتعد ا عن البدعة.               ً                 
، الوجو الثا٘ب: ا٠تَتية فيها من جهة أف من فعل ذلك فإنو يكوف قد ابتدع عن االحتياط ا١ت ذمـو

ً                                                      وىذا االحتياط ا١تذمـو ىو الذي يسمى وسواس ا، فإف من الناس من ٭تتاط االحتياط ا١تذمـو ا١تمنوع ا١تتشدد                                       
                                                             ً                           فيو وىذا ليس من دين اهلل ُب شيء، ولذلك يقاؿ من باب الطرؼ: أف رجبل  سأؿ اإلماـ أٛتد فقاؿ: الرجل 

ف معو ٤تربة ىل يستأذف ٦تن ّتانبو ليأخذ من يكوف ُب حلقة العلم فينتهي ٤تربة قلمو فيكوف من ّتانبو يكو 
حربه؟ فقاؿ لو اإلماـ أٛتد: دع عنا الورع ا١تظلم. قاؿ ىذا من الورع ا١تظلم فمثل ىذه األمور من الورع ا١تظلم 
والتشدد واالحتياط، فيؤخر ا١ترء االحتياط البُت فبل شك بعض العبلمات الشرعية الواضحة والبينة ىذا يكوف 

                               ُ                                                 م االحتياط معترب ُب الشريعة ولكن بأ طر وحدود مبينة ومفصلة ُب ٤تلها، وأما التوسع ُب ىذا     ً      مذموم ا، نع
                      ً                                                     ً              الباب حىت يكوف ا١ترء ٥تالف ا لدين اهلل عز وجل واألوامر الشرعية فبل شك أنو يكوف مذموم ا ولذلك يقوؿ 

 ية.، فمن فعل ذلك فإنو فيو خَت )ال يزاؿ الناس ٓتَت(النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
 مالحظة:

، وىذه الزيادة ضعيفة ال )وأخروا السحور(كنت قد أشرت قبل أف بعض الروايات جاء فيها زيادة: 
 تصح عن النيب صلى اهلل عليو وسلم.

 *** المتن ***
قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  -رضي اهلل عنو-عن ُعمر بن الخطاب  - ٜٜٔ

 .وأدبَر النهاُر من ىُهنا فقد أفطَر الصائُم()إذا أقبَل الليُل من َىُهَنا، 
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٓٔٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                                         ً             ٔتعٌت أنو أقبل من جهة الشرؽ، الشمس تغيب غرب ا ويأٌب الليل : (إذا أقبَل الليُل من َىُهَنا) قولو:
 من جهة الشرؽ قبل ا١تغرب؛ ألف الشمس آخرىا ا١تغرب.

ً                          ة الغرب، جاء ُب رواية أيض ا ُب البخاري ومسلم إحدا٫تا من جه :(وأدبَر النهاُر من ىُهنا) قولو:                        
، يقولوف: إف النيب صلى اهلل عليو وسلم ذكر ثبلث )وغربت الشمس(، واألخرى: )وغابت الشمس(بلفظ: 

عبلمات: إقباؿ الليل، وإدبار النهار، وغروب أو غياب الشمس، ثبلثة عبلمات. ما الفائدة من ذكر النيب 
: إف ىذه العبلمات الثبلث متبلزمة ٔتعٌت أهنا تأٌب                                               ً                                          صلى اهلل عليو وسلم ٢تذه العبلمات الثبلث؟ نقوؿ: أوال 

لكن ذكر النيب صلى اهلل عليو وسلم ٢تذه العبلمات الثبلث يدؿ على أف بعض العبلمات قد ُب وقت واحد و 
ٗتفى على بعض الناس، فا١ترء إذا كاف ُب البنياف أو كاف ُب بطن واد فإنو ال ٯتكنو أف يرى غروب الشمس أو 

ذي نص عليو برىاف غياهبا والرواية ُب الصحيح الغروب والغياب، ولذلك ينظر ىنا لذىاب النور وىذا ال
حاجبها –الدين بن مفلح ُب ا١تبدع فقاؿ: إف من كاف يرى قرص الشمس إذا غاب حاجب الشمس األعلى 

فإنو يكوف قد أفطر. إذا كاف يراىا وليس بينو وبينها حائل، وإف ٓب يكن  -يعٍت ا٠تط األعلى من الشمس
فإنو يكوف إعمالو للعبلمتُت األوليُت إقباؿ الليل  يراىا بأف كاف ُب بنياف أو ما ُب حكم البنياف كبط واد و٨توه

                                                              ً                               وإدبار النهار، كأف يرى أف الشعاع قد انقطع، وبناء على ذلك أحيان ا يكوف الشخصاف أحد٫تا ُب رأس جبل 
واآلخر ُب بطن الوادي أو أحد٫تا ُب رأس عمارة واآلخر ُب الشارع أو أحد٫تا على األرض واآلخر ُب 

      ُ                                                                        واحدة ي فطر أحد٫تا قبل الثا٘ب؛ ألف العربة بالظن ىنا، إذف العربة بالظن وىي قضية رؤية  الطائرة و٫تا ُب نقطة
 العبلمات الثبلث اليت ىي عبلمة الغروب.

ا١تسألة الثانية: ُب قضية إعماؿ الظن، نقوؿ: قد أٚتع أىل العلم على أف غروب الشمس ودخوؿ 
                          ً       مرة كاف يـو غيم فأفطروا ظن ا منهم  -واف اهلل عليهمرض–          ُ                                 وقت ا١تغرب ي عمل فيو بالظن. بدليل أف الصحابة 

                                                                               ُ     ٍب بعد ذلك أف الشمس طالعة، ٓب ينكر النيب صلى اهلل عليو وسلم اإلفطار، فدؿ ذلك على أنو ي عمل 
 بالظن.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٔٔٙ
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إذا عمل ا١ترء بظنو، ظن أف الشمس قد غابت أو أف الفجر قد طلع ٍب تبُت لو خبلؼ ظنو،  س:
رب يظن أف الفجر ٓب يطلع بعد ٍب تبُت بعد ذلك أنو قد طلع من ساعة،        ً               يعٍت مثبل  الشخص يأكل ويش

 وكذلك لو كاف ُب ا١تغرب؟.
 فنقوؿ: إف ىذا الظن على نوعُت: جػ:

                                                 ُ                           النوع األوؿ: ظن ظاىر، ٔتعٌت أنو ال توجد عبلمة اآلف، لن ي كتشف إال فيما بعد، شخص كاف 
ال شيء ٍب ١تا ذىب السحاب الذي ُب يأكل ويشرب على أساس أف الشمس غربت وليس معو ساعة و 

السماء ظهرت الشمس، ىذا الظاىر، كأف يكوف الشخص قد بذؿ وسعو وال توجد عنده من اآلالت ما 
ُب حديث أٝتاء فإهنم قد أفطروا ُب  -رضواف اهلل عليهم–يعرؼ بو الوقت، مثل ما كاف ُب عهد الصحابة 

                                ً             ُب ىذه اٟتالة إف من أكل أو شرب ظان ا بقاء الليل  يـو غيم ٍب ظهرت الشمس ٓب تغب، الفقهاء يقولوف:
                           ً                                                        صح صومو، وإف أكل أو شرب ظان ا غروب الشمس فباف خبلفها ٓب يصح صومو. ىذا رأيهم ودليلهم ُب 
ذلك االستصحاب، الذي ُب الليل ىو مستصحب ٟتكم األصل، والذي ُب النهار األصل استصحاب 

؟ قاؿ: نعم.  - عنهارضي اهلل–النهار؛ وألنو جاء من حديث أٝتاء  أف عروة ابنها سئل أقضوا ذلك اليـو
، وما جاء من بعض أىل  -رضواف اهلل عليهم–أف الصحابة  -رٛتو اهلل–فهذا نص من عروة  قضوا ذلك اليـو

                                           ُ                                               العلم من توجيههم أف ىذا اجتهاد من عروة فيو ب عد؛ ألف عروة ابن أٝتاء أخذ اٟتديث من أٝتاء بنت أيب 
رٛتو –وُب الغالب أنو أخذ اٟتكم مع تفسَته وىو القضاء وال يظن أنو اجتهاد منو  -عنهما رضي اهلل–بكر 

 . -اهلل
ومن أىل العلم وىي الرواية الثانية ُب ا١تذىب وأظنها اختيار الشيخ تقي الدين يقوؿ: إذا اجتهد 

أف من أكل أو وبٌت على ظنو ٍب تبُت لو أنو ٓب تغب الشمس صومو صحيح. ولكن الصحيح األوؿ وىو: 
        ً                                   شرب ظان ا غروب الشمس وباف ٢تا خبلفو أنو يقضي.

                                                                 ً              النوع الثا٘ب: ظن يوجد ما يعارضو، شخص معو ساعة ولكن يرى الشمس تقدير ا قد غابت لكن 
الشمس ٓب تغب، مثاؿ آخر: عندؾ الساعة أمامك ُب البيت ٍب تسمع ا١تؤذف وقد أخطأ أذف قبل الوقت 

قوؿ: ىنا يعارضو غَته. يعارضو ُب يدؾ ساعة وأنت ترى الشمس أمامك ٓتمس دقائق أو بعشر دقائق، ن



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٔٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

بازغة ومع ذلك ذىبت للظن بأخذ أذاف ا١تؤذف، نقوؿ: إذا كاف ىذا الظن يوجد أماـ الشخص ما يعارضو 
                     ً                                                                   فإف ىذا الظن ملغي مطلق ا، ال شك. شخص جالس وينتظر األذاف فأذف ا١تؤذف قبل الوقت بعشر دقائق ظن 

قت، نقوؿ: ملغي؛ ألنك ترى الشمس أمامك والساعة ُب يدؾ ىذا قصور منك أنت مقصر ُب أنو دخل الو 
البحث، مثل القبلة، الذي يقوؿ لو الشخص القبلة من ىا ىنا وىو يستطيع أف ٬تتهد وأخذ برأيو نقوؿ: تعيد 

كاف   -ٛتو اهللر –الصبلة مرة أخرى ولو طالت الصبلة؛ ألنو يوجد ما يعارضو ببل إشكاؿ، طبعا فتوى الشيخ 
                                                  ُ                                            يقوؿ: إف ا١تؤذف لو أذف قبل الوقت بدقيقة أو دقيقتُت ي تسامح فيها؛ ألف أذاف ا١تغرب ٤تتاط لو بدقيقة أو 
                                           ً                               ُ               بدقيقتُت لكن أكثر من دقيقتُت، لو أذف مؤذف ٥تطئ ا قبل ا١تغرب بأكثر من دقيقتُت ال ي تسامح فيو وإ٪تا 

 ُ     ي قضى.
ً   ٖتتمل أمرين: إما أف يكوف قد أفطر الصائم حكم ا  ىذه اٞتملة :(فقد أفطَر الصائمُ ) قولو:                                          

   ً                                                                                      وشرع ا، ىو ُب حكم ا١تفطر، وإما أف يكوف أفطر الصائم أي حل لو أف يفطر، وىذاف التفسَتاف قاؿ هبما 
الفقهاء و٫تا روايتاف عند فقهاء ا١تذىب، وبناء على ذلك ينبٍت حكم الوصاؿ ىل الوصاؿ يؤجر عليو ا١ترء أـ 

  اٟتديث الذي بعده.ال؟ سنتكلم عنو ُب
 *** المتن ***

قاؿ: نهى رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بِن ُعمر  - ٕٓٓ
. رواه أبو ُىريرة، )إنّْي لسُت ِمثَلكم، إني ُأْطَعُم وُأْسَقى(عن الوصاِؿ. قالوا: إنك ُتواصل؟ قاؿ: 

 وعائشُة، وأنس بُن مالك.
)فأيُّكم َأراَد أف يُواصَل، : -رضي اهلل عنو-ولمسلٍم: عن أبي سعيِد الُخدري  - ٕٔٓ

 .فلُيواصْل إلى السََّحِر(
 :*** الشرح ***

ىذه األحاديث حديث عبد اهلل بن عمر، وأيب ىريرة، وعائشة، وأنس، ُب هني النيب صلى اهلل عليو 
 وسلم عن الوصاؿ.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٔٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 مفردات الحديث:
ا١تراد بالوصاؿ أي وصل يومُت أو  :(اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن الوصاؿِ  نهى رسوؿُ ) قولو:

                                                                                        ً   وصل الليل بالنهار ُب الصياـ، وصل يومُت أف يصـو اليـو األوؿ والثا٘ب متصلُت فبل يفطر ُب الليل أبد ا، 
عنيُت ما ووصل الليل بالنهار أنو يؤخر الفطور إٔب آخر الليل، فهذا معنياف للوصاؿ وينبٍت على ىذين ا١ت

سيأٌب استثناءه ُب حديث أيب سعيد وأف ا١ترجح ُب النهي عن الوصاؿ إ٪تا ىو وصل اليومُت ال وصل الليل 
 بالنهار.

هني النيب صلى اهلل عليو وسلم عن الوصاؿ قالوا: العلة فيو وا١تعٌت لكي ال يتعب البدف وال يكوف 
وجل من العبادات والنوافل إف كاف ُب رمضاف وغَته     ً                                          مبلزم ا للخموؿ وإ٪تا ٬تتهد ُب الليل بأداء حق اهلل عز

وأداء حق العبد على نفسو وألىلو، وبٌت الفقهاء على ىذه العلة مسألة مهمة: أف ا١ترء لو كاف قد وصل بُت 
، قالوا: ألف العلة                                                                          ً                  يومُت فلم يأكل وٓب يشرب لكن أفطر ُب الليل ّتماع أو أفطر ْتجامة أنو يكوف مواصبل 

الوصاؿ لكي ال يضعف البدف وىذاف األمراف ال يقوياف البدف كاٟتجامة واٞتماع فدؿ على أنو من النهي عن 
ال بد من األكل، فا١تراد بالنهي عن الوصاؿ أنو ٬تب على ا١ترء أف يأكل، وحىت لو نوى ا١ترء ُب الليل قاؿ: 

  ً                      يئ ا. إذف لو أفطر ا١ترء ُب                             ً                                       أنا نويت اإلفطار. وٓب يأكل شيئ ا نقوؿ: أنت داخل ُب النهي ال بد أف تطعم ش
                                                        ً                                      الليل بالنية فقط أو ْتجامة أو بوطء نقوؿ: ما زاؿ ا١ترء داخبل  ُب النهي؛ ألف العلة ىي عدـ إضعاؼ البدف 

 وىذه ال يتحقق هبا ذلك.
                          ُ      ُ                    ىذا ليس حقيقة؛ ألنو لو كاف ي طعم وي سقى حقيقة صلوات اهلل  :(إني ُأْطَعُم وُأْسَقى) قولو:

، أي اغتناء باهلل عز وجل، وىذا حق )إ٘ب أُطعم وُأسقى(وسبلمو عليو ُب النهار ١تا صح صومو وإ٪تا قولو: 
                                                                                   ً      ً    فإف من ينشغل بذكر اهلل عز وجل، وينشغل بعبادتو سبحانو وتعأب، ويتعلق قلبو بو جل وعبل تعلق ا كلي ا ال 
عبادة لساف وال عبادة بدف وإ٪تا عبادة قلب معها فإنو ينسى الدنيا كاملة، وال أعجب من ذلك من بعض 
ً                                                                  أىل العلم حينما يكوف جالس ا ُب صبلة فيأتيو النحل فيلدغو مرة وثانية وثالثة وال يتحرؾ من مكاف ال                          

ُ   ، و جد)رياضة األبداف(                                     ً      يشعر، ولذلك ألف أبو نعيم األصبها٘ب كتاب ا ٝتاه        ُ                 بعضو وف قد أكثره، ُب ىذا    



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٗٔٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

الكتاب وُب غَته من الكتب عند ا١تتعبدين والزىاد من أىل السنة يبينوف أف الشخص إذا انقطع ُب عبادة اهلل 
عز وجل من ذكر هلل أو صبلة أو غَته ينشغل باهلل عما سواه، ولذلك الشيخ تقي الدين قاؿ عنو تلميذه ابن 

ة مرة صلى الفجر ٍب جلس يذكر اهلل تعأب إٔب قريب من انتصاؼ وحضرت شيخ االسبلـ ابن تيميالقيم: 
يلحظ ُب نفسو ضعف إذا ٓب يقل  النهار، ٍب التفت إٕب وقاؿ: ىذه غدوٌب، ولو ٓب أتغد الغداء سقطت قوٌب.

ىذه األذكار، فهو ليس أهنا من باب أهنا وقتو من الشر وإ٪تا أف اهلل عز وجل قد أغناه هبا وقواه، ولذلك 
ف اهلل العظيم ىذا مبلحظ أف ا١ترء إذا انشغل بطاعة اهلل وأقبل عليها بكليتو وتعلق هبا قلبو أنو يغتٍت سبحا

)إ٘ب مثل النيب صلى اهلل عليو وسلم وىو أكمل ا٠تلق صلوات اهلل وسبلمو عليو وأغناىم بو جل وعبل يقوؿ: 
 ، ٔتا ٬تد من قلبو من اقًتاب هلل عز وجل.أُطعم وُأسقى(

ً                                               ديث أيب ىريرة وىو ُب الصحيح أيض ا أف الصحابة قالوا: نريد أف نواصل. وكاف ىذا ُب جاء ُب ح                             
                                                                                      ً  رمضاف فالوصاؿ إ٪تا يكوف ُب رمضاف؛ ألف الوصاؿ ُب رمضاف وقت عبادة، وا١ترء ٮتشى أنو إذا أكل أكبل   

ثالث رؤي ا٢تبلؿ، جاء    ً                                                  ً                    كثَت ا رٔتا أتعب بدنو، فواصل هبم النيب صلى اهلل عليو وسلم يوم ا ويومُت فلما جاء ال
ُب رواية حديث أيب ىريرة: كا١تنكل. وُب رواية: كا١تنكر عليهم. النيب صلى اهلل عليو وسلم واصل بالصحابة 
ٍب ١تا رؤي ىبلؿ شواؿ قطع الوصاؿ، ٓب يواصل هبم ما زاد عن ذلك، كا١تنكل هبم أو ا١تنكر عليهم وىذا 

 .-رضواف اهلل عليهم–ألجل االجتهاد ُب العبادة يدلنا على أف الصحابة إ٪تا واصلوا ُب رمضاف 
)فأيكم           ُ                  ىذا ١تا است أذف ُب الوصاؿ قاؿ:  :(فأيُّكم َأراَد أف يُواصَل، فلُيواصْل إلى السََّحرِ ) قولو:

، كنا قد بينا قبل أف ا١تراد بالسحر نصف الليل، يعٍت الشخص ٬توز لو أراد أف يواصل فليواصل إٔب السحر(
                                ً                                           ٔب نصف الليل و٬تب عليو أف يأكل شيئ ا قبل طلوع الفجر، وبناء على ذلك تعارض ىذاف أف يؤخر الفطور إ

اٟتديثاف بل األحاديث الثبلثة: وصاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم وفعلو مع الصحابة، ٍب هنيو عن الوصاؿ، ٍب 
راىة و٬توز إذنو إٔب نصف الليل. فنقوؿ: إف الصحيح إف الوصاؿ ُب رمضاف با٠تصوص منهي عنو هني ك

                                                                        ً               الوصاؿ إٔب نصف الليل إٔب السحر، أي إٔب أوؿ السحر من باب اٞتواز، أما تأخَته يوم ا ويومُت مكروه 
       ً                                                                                  وليس ٤ترم ا. ومن أىل العلم من ذىب للتحرٙب، ومنهم من رأى اإلباحة والصحيح كما قرره ابن القيم ُب 

 الزاد وغَته من أىل العلم ما ذكرناه.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٘ٔٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 ُ                        ي ستدؿ بها من ىذا الحديث: المسائل األصولية التي
ا١تسألة األؤب: استدؿ هبا أىل العلم على أف فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم األصل فيو أنو لعمـو 

ً                                            ا١تسلمُت وليس خاص ا بو صلوات اهلل وسبلمو عليو، بدليل أف الصحابة  سألوه عن فعلو  -رضواف اهلل عليهم–              
.  فرأوا أف فعلو من باب التشييع للعمـو

                                         ُ                                           سألة الثانية: أنو إذا تعارض القوؿ والفعل ق دـ القوؿ على الفعل، وىذه من باب تبيُت اجململ ا١ت
ً                  فالقوؿ دائم ا مقدـ على الفعل.            

 *** المتن ***
 .باب أفضل الصياـ وغيره

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

وقد كنت ذكرت قبل أف  -رٛتو اهلل–ىذا التبويب منو : )باب أفضل الصياـ وغيره( قولو:
تبويبات الشيخ عبد الغٍت قد تأثر فيها بتبويب الشيخ اإلماـ أيب القاسم ا٠ترقي ُب ٥تتصره، فإنو قد وافقو ُب  

قد زاد بعض التبويبات  -رٛتو اهلل–كثَت من التبويبات، وُب عرض كثَت من ا١تسائل ولكن الشيخ عبد الغٍت 
ولو: باب أفضل الصياـ وغَته. العادة أف الفقهاء يبوبوف على ىذا ُب باب صـو على ما ُب ٥تتصر ا٠ترقي، ق

 التطوع والنافلة، ولكن ا١تصنف أتى هبذا ليدلنا على فضائل صـو التطوع وما ىو أفضلو.
 *** المتن ***

قاؿ: ُأخبر رسوؿ اهلل صلى اهلل  -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن َعمرو بن العاص  - ٕٕٓ
لم أني أقوُؿ: واهلل ألصومنَّ النهاَر وألُقومّن الليَل ما ِعشُت. فقلُت لو: قد قلُتو بأبِي أنت عليو وس

؛ فإف الحسنَة وأمي. قاؿ:  )فإنَّك ال تستطيُع ذلَك. فُصْم وأفِطْر. وُقْم وَنْم. وُصْم من الشهِر ثالثَة أيَّاـٍ
)فُصْم يوًما وأفطْر . قلُت: إنَي ُأطيُق أفضَل من ذلك. قاؿ: بعشِر أمثاِلها. وذلك ِمثُل صياـ الدَّىِر(



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٙٔٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ـُ داود عليو السالـُ، ، قلُت: ِإني ُأِطيُق أفضَل من ذلك. قاؿ يومين( )فُصْم يوًما وأفطْر يوًما؛ فذلك صيا
 . )ال أفضَل ِمن ذلَك(. فقلُت: إني ُأطيُق أفضَل ِمن ذلَك. فقاؿ: وىو أفضُل الصّْياـ(
 .صْم يوًما وأفطْر يوَما( -شطر الدىر-)ال صوـَ فوَؽ صوـِ داود اؿ: وفي روايٍة ق

ـُ داوَد، وأحبَّ وعنو قاؿ: قاَؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  )إّف أحبَّ الصياـِ إلى اهلل صيا
ـُ سدَسو. وكاف يصوـُ يوًما ـُ نصَف الليِل ويقوـُ ثلَثو، وينا ، ويفطر الصالِة إلى اهلل صالُة داوَد. كاَف ينا

 .يوًما(
 :*** الشرح ***

، وعبد اهلل بن عمرو ىو من صغار -رضي اهلل عنهما–ىذا حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص 
ومعرفة سنو مهم ليدلنا على مسألة وىي: أف ا١ترء ُب حداثة سنو وشرخ شبابو  -رضواف اهلل عليهم–الصحابة 

ُ              يكوف نشيط ا ُب العبادة، وإذا و فق ا١ترء ُب أوؿ سنو لعبادة أو علم واستمر على ذلك فإنو بأمر اهلل عز وجل           ً                  
)يعجب ربنا من الشاب يكوف أكمل ٟتالو، ولذلك جاء ُب اٟتديث عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ: 

، وإ٪تا ىو متجو بكليتو للعبادة، وىذا عبد اهلل بن عمرو بن العاص ُب صغر سنو وحداثة ليست لو صبوة(
                    ً  على ىذا األمر استمرار ا  -رضي اهلل عنو–     ً                  ً                 ً          ـ كثَت ا ويقرأ القرآف كثَت ا ويقـو الليل كثَت ا، واستمر أمره كاف يصو 

    ً                                                                                      طويبل  بعد وفاة النيب صلى اهلل عليو وسلم. فا١تقصود من ىذا أف الشاب إذا ٓب تكن لو صبوة وإ٪تا كاف ُب 
ادات سواء كاف ُب ىذه األمور الثبلثة أوؿ حداثة أمره متجو لعبادة اهلل عز وجل ُب أي باب من أبواب العب

اليت ذكرهتا أـ ُب تتبع حلق العلم وغَت ذلك فإف ىذه وال شك عبلمة خَتية فيو وعبلمة صبلح وتوفيق من 
 اهلل عز وجل لو.

 مفردات الحديث:
ما ُأخبر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أني أقوُؿ: واهلل ألصومنَّ النهاَر وألُقومّن الليَل ) قولو:

 ىذه اٞتملة فيها مسألتاف:: (ِعشتُ 
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                   ُ                                                               ا١تسألة األؤب: قولو: أ خرب. ىذا اإلخبار ليس من الغيبة، فإنو قد يكوف من باب االستفتاء أي 
استفيت النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب ذلك، وقد يكوف من باب إنكار ا١تنكر؛ ألف الذي أخرب النيب صلى اهلل 

وقد يكوف من باب رأفة أبيو ، -رضي اهلل عنو–عليو وسلم أراد أف يصحح ما أخطأ فيو عبد اهلل بن عمرو 
                                                         ً                                    بو فإف عمرو بن العاص كاف بينو وبُت ابنو عبد اهلل ثبلثة عشر عام ا فقط، ولذلك كاف رٔتا رأؼ األب بابنو 
                                                       ُ                                       فأخرب النيب صلى اهلل عليو وسلم بو، ولذلك يقوؿ الفقهاء: إنو ي ستثٌت من نقل ا٠ترب ُب الغيبة والنميمة ستة 

صاحب النجـو السائرة ُب تراجم علماء ا١تائة العاشرة، ٚتعها ُب  ٖٔن الغزيمواضع ٚتعها الناظم ٧تم الدي
 بيتُت حينما قاؿ:

 اْلَقْدُح لَْيَس ِبِغيَبٍة ُب ِست ةٍ  
 َوِلُمْظِهٍر ِفْسًقا َوُمْستَػْفٍت َوَمنْ 

 

*** 
*** 

 ُمَتظَلٍِّم َوُمَعرٍِّؼ َو٤ُتَذِّرٍ 
َعانََة ُب إزَاَلِة ُمْنَكرٍ   طََلَب اإْلِ

 

ً                                                متظلم: أي عنده مظلمة، ومعرؼ: يعرؼ شخص ا بالطوؿ أو القصر، أو أنو أقرع، و٤تذر: انتبو من                                      
فبلف، ىذه الصور الست ىي اليت وحدىا اليت ٬توز فيها الغيبة و٬توز فيها نقل الكبلـ، ما عدا ذلك فإنو 

          ً           ً   يكوف منهي ا عنو ومذموم ا.
فقاؿ: واهلل ألصومن النهار وألقومن الليل ما ا١تسألة الثانية: أف عبد اهلل بن عمرو نذر أو حلف 

                                                                                        ً  عشت. عندنا قاعدة: أف من نذر أف يطيع اهلل فليطعو ومن نذر أف يعصيو فبل يعصو، إذا نذر ا١ترء أمر ا 
   ً        ً                                                                              ٦تنوع ا ومكروى ا فإنو ُب معٌت ا١تعصية، وىنا عبد اهلل بن عمرو نذر فهل نذره ىذا موجب للكفارة أـ ال؟ 

                                        ّ                                  ع، ىنا النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب يقل لو: كف ر. ولذلك الصحيح من قوٕب أىل العلم ا١تكروه ملحق با١تمنو 
ر معصية ال ٬تب عليو التكفَت وإ٪تا ي ستحب مراعاة للخبلؼ، فمن قاؿ: واهلل ألسرقن بيت  ْ                               ُ                                           أف من ن ذ ر  ن ذ   َ  َ  َ  َ      

ا ضرب االعتداء                 ً                                                    فبلف أو ألضربن فبلن ا. ال ٬توز ضرب فبلف من غَت سبب ليس ضرب التأديب ا١تباح وإ٪ت

 

 
ين الغزي كما ذكر الشيخ أـ ىي لكماؿ الدين بن أيب شرؼ، وقاؿ ا١تفرغ: تراجع ١تن ىذه األبيات ىل ىي لنجم الد ٖٔ

 الصنعا٘ب ُب سبل السبلـ: وٚتعها ابن أيب شريف ُب قولو: الذـ ليس بغيبة ... إْب البيتُت.
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والظلم فبل ٬توز، فبل يلـز التكفَت ولكنو يستحب مراعاة للخبلؼ؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب يقل 
                  ّ   لعبد اهلل بن عمرو كف ر.

   ُ                                         أي ي فدى النيب صلى اهلل عليو وسلم بأيب ا١ترء وأمو  :(فقلُت لو: قد قلُتو بأبِي أنت وأمي) قولو:
 وسبلمو عليو.وال شك ىو كذلك صلوات اهلل 

ىذا من باب الرأفة بو والشفقة، وقد يكوف أف اهلل عز وجل قد  :(فإنَّك ال تستطيُع ذلكَ ) قولو:
أطلعو على أنو ال يستطيع ذلك، لذلك جاء ُب بعض الروايات أف عبد اهلل بن عمرو بن العاص قاؿ: ليتٍت 

أي ١تا كرب وأراد أف يتخفف من الصياـ  ٝتعت وصية النيب صلى اهلل عليو وسلم فاكتفيت بصياـ ثبلثة أياـ.
ً                                                                  عجز عن ذلك، ولذلك دائم ا ا١ترء ٭ترص على أف ٬تعل عبادتو متصلة ولو قليلة، يعٍت لو استمررت على                       
عبادة امش بالقليل، يقوؿ عبد اهلل بن ا١تبارؾ: جاىدت نفسي ُب قياـ الليل عشرين سنة ٍب استمتعت بو 

اشرة بأقصى الصياـ ولكن ابتدئ بأقل الصياـ نقوؿ: ثبلثة أياـ ُب عشرين سنة. كذلك الصياـ ال تبدأ مب
            ً      ً                       الشهر ٍب شيئ ا فشيئ ا يوماف ُب األسبوع وىكذا.

ـٍ ) قولو: بإٚتاع أىل العلم أف صياـ ثبلثة أياـ من الشهر سنة، وقد  :(وُصْم من الشهِر ثالثَة أيَّا
غَت٫تا، وىذه الثبلثة أياـ جاءت ُب ىذه اٟتديث ورد فيها أحاديث كثَتة منها ىذا وحديث أيب ىريرة القادـ و 

                       ُ                                                                   والذي بعده مطلقة يعٍت ٓب ت قيد، فكل ثبلثة أياـ ُب الشهر ٕتزئ سواء كانت من أولو أـ من آخره أـ من 
وسطو أـ موزعة فيو، ىذه مطلقة، وجاءت أحاديث أخرى ُب تقييد الثبلثة أياـ بأهنا األياـ البيض، وقد رواه 

ُ                        عليو وسلم أبو ذر، وجاء أيض ا من حديث أيب ىريرة، وج ندب، وجاء من حديث عدد عن النيب صلى اهلل                       ً                           
                                                                ً                 من الصحابة فمجموع ىذه الطرؽ يدؿ على صحة اٟتديث وإف كاف أحادىا حسن ا كما حسن الًتمذي 
بعضو، إذف أياـ ثبلثة أياـ البيض ىذه سنتها غَت سنة ىذه الثبلثة أياـ، ىذه مطلقة وتلك مقيدة، لكن من 

)من صلى ُب صاـ األياـ البيض أجزأتو عن ىذه الثبلث، مثل النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا قاؿ ُب الصبلة: 
، غَت الفريضة ىذه مطلقة أي ثنيت عشرة ركعة ُب اليـو اليـو والليلة ثنيت عشرة ركعة ُبٍت لو بيت ُب اٞتنة(

والليلة، وإف وافقت السنن الرواتب العشر أو االثنا عشر ُب حديث بعض أزواج النيب صلى اهلل عليو وسلم 
فإنو يكوف تداخلت لكن شخص ٓب يصل السنن الرواتب ُب ذاؾ اليـو نقوؿ: صل أي اثٌت عشر ركعة لكي 
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                ُ                                                        عشرة ركعة لكي ي بٌت لك بيت ُب اٞتنة، كذلك ىنا ثبلثة أياـ ىذه مطلقة اليت قاؿ          ً         تكوف ٤تافظ ا على ثنيت
، سواء وافقت أوؿ الشهر أو آخره فإنو جائزة، لكن ورد )من صامها صاـ الدىر(النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

عشر جاءت ُب حديث آخر غَت ىذا السنة أف ثبلثة أياـ البيض وىي الثالث عشر والرابع عشر وا٠تامس 
 من حديث أيب ذر وغَته وإسنادىا حسن.

: وسرره قيل: (أما صمت سرر ىذا الشهر؟)وجاء ُب البخاري أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
ً                                          إهنا أوسطو وىي األياـ البيض، وقيل: إهنا أولو. فيستحب أيض ا صياـ أوؿ ثبلثة غرة الشهر يـو واحد واثنُت                                                      

رر الشهر أي آخره، فهذه السنن غَت ىذه السنة مقيدة لكن ىذه تدخل وثبلثة من الشهر، وجاء أف س
 معها.

وىذه استدؿ هبا أىل العلم على أف  :(فإف الحسنَة بعشِر أمثاِلها. وذلك ِمثُل صياـ الدَّىرِ ) قولو:
ر معصية فإنو يصرفو للسنة فلو أف  ْ                                 من نذ ر نذ      َ نذر أف يتصدؽ ٔتاؿ على قرب فإنو يتصدؽ ٔتاؿ ١تسجد  امرأ    

وال كفارة عليو، من نذر أف يصلي ُب بيت ا١تقدس فإنو يصلي ُب مكة وال كفارة عليو؛ ألهنا سنة، حصل لو 
 األجر وزيادة ُب ا١تسجد الفاضل وىكذا.

ً             ىذه اٞتملة أشكلت رواية وفقه ا، أما رواية :(فُصْم يوًما وأفطْر يومين) قولو: : فإنو جاء ُب بعض                          
، وجاء ُب رواية عند )فصم من كل أسبوع ثبلثة أياـ(الروايات ُب البخاري أف النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

، الدرجة األؤب أف )فصم من كل ٚتعة يومُت االثنُت وا٠تميس(النسائي أف النيب صلى اهلل عليو وسم قاؿ: 
ٓب تستطع الدرجة الثانية ما ىي: يـو وأفطر يومُت، وانبٌت  تصـو ثبلثة أياـ من كل شهر كالبيض وغَتىا، وإف

                                    ً                                                 على ذلك أف من الفقهاء من يقوؿ: إف يوم ا ويومُت ىي صـو االثنُت وا٠تميس. ١تاذا؟ قالو: ألف صـو 
)صم من كل                                                     ُ                           االثنُت وا٠تميس جاءت ُب بعض الروايات بدؿ يـو ويومُت. لكن ي شكل عليو الرواية الثانية: 

 ، والصحيح أهنا من الراوي رواية اٟتديث با١تعٌت وليس بالنص. ياـ(أسبوع ثبلثة أ
أف ال تلك وال ىذه ىي ا١ترادة فإنو ٔتجموع طرؽ اٟتديث قاؿ لو النيب صلى اهلل عليو  واألقرب:

، ٍب زاده إٔب ٜتسة ٍب قاؿ: صم ستة، ٍب قاؿ لو: صم سبعة، ٍب تسعة ٍب )صم ثبلثة أياـ من الشهر(وسلم: 
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، فالراوي أراد أف ٮتتصر ىذه اٞتمل ُب )صم ٜتسة عشر يوًما من الشهر(اؿ لو أقصى شيء: عشرة ٍب ق
                                               ً                                          ٚتلة واحدة أو نقلها با١تعٌت فقاؿ: صم يومُت وأفطر يوم ا، أو صم من كل ٚتعة ثبلثة أياـ. فالصحيح أف 

 ً                 وم ا وٓب يقتصر النيب النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو تدرج بو من ثبلثة أياـ إٔب أف وصل بو إٔب ٜتسة عشر ي
صلى اهلل عليو وسلم على ذكر األعداد الفردية فإف جاء ستة أياـ زوجي فنقل عن النيب صلى اهلل عليو وسلم 

، أهنا من تفسَت الرواة وليست من قوؿ النيب صلى )صم من كل ٚتعة ثبلثة أياـ(فردي وزوجي فيو وأف رواية: 
 اهلل عليو وسلم.
–استدؿ بو فقهاء اٟتنابلة وأٛتد وإسحاؽ وكثَت من فقهاء السلف  :(ال أفضَل ِمن ذلكَ ) قولو:

بل -أف سرد الصياـ منهي عنو، والنهي ٤تموؿ على هني الكراىة، وقاؿ مالك والشافعي  -رضواف اهلل عليهم
: إف سرد الصياـ السنة كلها جائز؛ ألنو ثبت من فعل -بعضهم قاؿ: إنو قوؿ اٞتمهور. كما قاؿ ابن حجر

)ال أفضل من سلم قاؿ: . ولكن النيب صلى اهلل عليو و -رضواف اهلل عليهم–ابن عباس وبعض الصحابة 
                                                                ً                  ، وىذا الذي جعل العز بن عبد السبلـ ٮتطئ ١تا قاؿ: إف صياـ الدىر كامبل  أفضل من صياـ يـو صياـ داود(

؛ ألف كلما زادت ا١تشقة زاد األجر. وقاعدة إف زيادة األجر على زيادة ا١تشقة أفضل من تكلم  وإفطار يـو
ً                                            ً      يح ا على إطبلقو أف األجر على قدر ا١تشقة. بل أحيان ا تقل عنها الشاطيب ُب ا١توافقات فإنو قاؿ: ليس صح  

ا١تشقة ويكوف األجر أعظم وإ٪تا ىي ٤تكومة بالنص قبل كل شيء بالنص عن اهلل وعن رسولو صلوات اهلل 
وسبلمو عليو، ٍب با١تصلحة ما ىو األصلح للشخص وليس األشق، فالصحيح: أف سرد الصياـ مكروه منهي 

 ٖترٙب بفعل عدد من الصحابة ذلك. عنو هني كراىة وليس
ـُ داوَد، ) قولو: وعنو قاؿ: قاَؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )إّف أحبَّ الصياـِ إلى اهلل صيا

  ً   ُ                                                    طبع ا ي ستثٌت من ىذا الصياـ إفطار ٜتسة أياـ فيجب إفطارىا و٫تا : (وأحبَّ الصالِة إلى اهلل صالُة داودَ 
نيب صلى اهلل عليو وسلم عن الصـو فيها، ولذلك ١تا جاء شخص ١تالك قيل العيدين وأياـ التشريق؛ لنهي ال

ً                 لو: كيف يكوف الشخص صائم الدىر؟ قاؿ: من أفطر ُب العيدين فإنو ٓب يكن صائم ا الدىر ال بد أف                                                                      
 ُ                                                                 ي فطر. فحىت الذين يروف السرد ٬تب على ا١ترء أف يفطر ُب ىذه األياـ ا٠تمسة.
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ـُ  إّف أحبَّ الصياـِ إلى) قولو: ـُ داوَد، وأحبَّ الصالِة إلى اهلل صالُة داوَد. كاَف ينا اهلل صيا
ـُ سدَسو. وكاف يصوـُ يوًما، ويفطر يوًما( بينا ىنا كيفية صياـ يـو وإفطار يـو  :نصَف الليِل ويقوـُ ثلَثو، وينا

   ُ              ل ي نظر لو من ثبلث      ُ                                                                        وأنو ي ستثٌت منو األياـ ا٠تمسة، وىنا فائدة ُب قضية أفضل قياـ الليل: أفضل قياـ اللي
 جهات:

: أفضل قياـ الليل من حيث العدد، أما قياـ الليل فبل منتهى لعدده ولكن أفضل الوتر أف يكوف     ً                                                                                      أوال 
                                                   ُ                                    إحدى عشرة ركعة وىو غالب فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم ون قل عنو ثبلثة عشر ركعة، وروي ٜتسة عشر 

ّ      كشميهٍت ركعتُت ٍب ركعتُت ٍب ركعتُت إٔب أف عد  ٜتسة ركعة ُب البخاري لكنها ُب بعض الروايات رواية ال                                     
عشر ركعة، وىذه تكلمنا عنها وقلنا ما اإلشكاؿ فيها، فعدد قياـ الليل ال منتهى لو فالنيب صلى اهلل عليو 

 .)صبلة الليل مثٌت مثٌت(وسلم قاؿ: 
الليل؟ قالوا: ىو     ً                                                                  ثاني ا: أفضل قياـ الليل من حيث الوقت، ودليلو ىذا اٟتديث ما ىو أفضل قياـ 

السدس ا٠تامس من الليل. قسم الليل من ا١تغرب إٔب الفجر، وقلنا: إف قياـ الليل يبدأ من ا١تغرب وبنينا عليو 
    ً                          ً                                                       أحكام ا فقهية مثل اٞتمع وغَته خبلف ا أليب حنيفة، ىذه ا١تسائل ذكرناىا ُب ٤تلها، ٖتسب من ا١تغرب إٔب 

ىذا ىو أفضل وقت للقياـ؛ ألنو قياـ داود عليو السبلـ كاف الفجر اقسمو على ستة أقساـ السدس ا٠تامس 
يناـ نصف الليل ويقـو ثلثو أي السدس الرابع وا٠تامس ٍب يناـ السدس السادس، والسدس ا٠تامس بالذات 

 ىو ثلث الليل األخَت فهو أفضل أوقات الليل من حيث قياـ الليل.
،     ً                                          ثالث ا: أفضل قياـ الليل من حيث اٟتاؿ، فنقوؿ: إف  أفضل قياـ الليل ما كاف يسبقو نـو ويلحقو نـو

ولذلك ذكر النيب صلى اهلل عليو وسلم أف داود عليو السبلـ كاف يناـ قبل قياـ الليل ٍب يناـ بعده، ووجو 
التفضيل ُب ذلك: أف ا١ترء إذا كاف يقـو ألجل قياـ الليل فقط فيناـ قبلو ويناـ بعده فإف استيقاظو ىنا من 

شو ال لشيء إال ألجل قياـ الليل فيكوف أفضل ىذه من جهة، ومن جهة أخرى يكوف بالو منامو ومن فرا
                                                                ً                            وخاطره فارغ عن أي أمر آخر، فلو كاف جعلو قبل نومو فإنو يكوف منشغبل  ٔتا كاف قبل، ولو جعلو ُب آخر 

لو الذىن الليل وبعده الفجر وعملو رٔتا انشغل ذىنو ٔتا سيكوف بعده، ولذلك أفضل األوقات من حيث خ
، ولذلك استحب العلماء أف ا١ترء إذا انقضى قياـ الليل أف يركض ولو شيئ ا                                                                                             ً  ما يكوف قبل نـو وبعده نـو



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٕٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

   ً                                                                        ُ              يسَت ا، وشدد ابن حـز فقاؿ بوجوب ركضة بعد سنة الفجر وىذا من باب الشذوذ الذي ال ي قبل، فا١تقصود 
 أف ىذه ىي الثبلث أفضل قياـ الليل.

ً       ياـ الليل ٬تب على ا١ترء أال ٮتلي حظو ويومو وليلتو من قياـ الليل أبد ا قدر ا١تسألة الثانية: مسألة ق                                                               
أنو قاؿ:  -رٛتو اهلل–                            ً                                          ا١تستطاع، فبل تكن ٦تن ليس لو حظ ا من قياـ الليل، ولذلك جاء عن ٤تمد بن سَتين 

ا، ال تًتؾ                                                                              ً     ً ليكن لك حظ من قياـ الليل ولو مقدار حلب شاة. ولو مقدار ٜتس دقائق أو أقل ولو شيئ ا يسَت  
                  ً     ً                                                                   قياـ الليل ولو شيئ ا يسَت ا، ولو أقل الدرجات من حيث العدد، ولو أقل الدرجات من حيث أهنا تكوف ُب 
أوؿ الليل أو ُب آخره، ولو ُب أقل األحواؿ يعٍت قبل نومك أو بعده، فبل ٖتـر نفسك من قياـ الليل، وىذا 

سوء. وقد قاؿ بعض أىل العلم: إف ُب الدنيا  معٌت قوؿ أىل العلم: إف الذي يًتؾ ىذه السنن يكوف رجل
جنة من ٓب يدخلها ٓب يدخل جنة اآلخرة. قيل: وما ىي؟ قاؿ: قياـ الليل. ففي الليل مناجاة اهلل عز وجل 
ودعائو والتضرع بُت يديو سبحانو وتعأب الشيء العظيم، بل بعض الفقهاء أو ا١تتقدمُت ُب العلم من 

كقياـ الليل فهي عظيمة، ويقوؿ: وىل ُب اٞتنة قياـ الليل؟! أي ىل سيكوف لنا   الصاٟتُت يقوؿ: إذا كاف لذة
قياـ ليل ٦تا يرى من اللذة ُب قياـ الليل، فلذلك ٬تب على ا١تسلم أال ٭تـر نفسو من قياـ الليل و٭ترص عليو 

، يبدأ حىت ٘تلوا()عليكم من األعماؿ ٔتا تطيقوف فإف اهلل ال ٯتل قدر استطاعتو ولكن ال يشق بنفسو وإ٪تا 
من حيث الوقت ُب أوؿ الليل مثل حديث أيب ىريرة القادـ أف النيب صلى اهلل عليو وسلم أوصاه أف يوتر قبل 
                              ً    ً                                                              أف يناـ، فيحرص على أف يبدأ أوال  مثبل  بأقل الدرجات يوتر بعد صبلة العشاء مباشرة حىت يعتاد عليها، فإذا 

نقلها إٔب قبل نومو ىذه ا١ترتبة الثانية، وإذا جعلتها قبل نومك اعتاد على الوتر بعد صبلة العشاء مباشرة 
فهذه أفضل من أف ٕتعلها بعد الصبلة مباشرة، فإذا اعتدت أنك قبل أف تركض صليت ما كتب اهلل عز 
وجل لك مع الوتر واعتادت نفسك لذلك انقلها إٔب آخر الليل فتصبح تستيقظ قبل الفجر ٔتا يسر اهلل عز 

                   ً                                                          اوؿ أف تبكر هبا قليبل  حىت ٕتعلها ُب السدس ا٠تامس، أما أف تبتدأ مباشرة بالسدس ا٠تامس وجل لك ٍب ٖت
)إنك فقليل من الناس من يستطيع االستمرار عليو كما قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم لعبد اهلل بن عمرو: 

دد يبدأ بالقليل ٍب                 ً                                        ، ولذلك فإف قليبل  مستمر خَت من كثَت منقطع، وكذلك من حيث العلن تستطيع ذلك(
 يستمر. 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٕٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

فا١تقصود أف قياـ الليل حقيقة ٤ترـو من ال يقـو الليل، وقد جاء أف أٛتد كاف ُب سفر فقاـ فتوضأ 
من ال يقـو الليل؟! فطالب  -يقصد من طلبة العلم–فقيل لو ُب ذلك؟ قاؿ: وىل يوجد من أىل اٟتديث 

نة ٍب ال تقـو الليل؟! أولئك أقواـ يعرفوف أف العلم كيف ال يقـو الليل؟! طالب علم وطالب حديث وس
                      ً                                        ً                              العمل ال بد أف يكوف مبلزم ا للعلم، فاإلنساف ٭ترص على قياـ الليل عموم ا و٭ترص عليو بالتدرج كما ذكرت 
عن عبد اهلل بن ا١تبارؾ أنو قاؿ: عشرين سنة أجاىد نفسي ُب قياـ الليل حىت استمعت هبا عشرين سنة 

 أخرى.
 *** المتن ***

قاؿ: أوصاني َخليلي صلى اهلل عليو وسلم بثالث:  -رضي اهلل عنو-عن أبي ُىريرة  - ٖٕٓ
ـَ.  صياـ ثالثِة أياـٍ من كّل شهٍر، وركعتي الضُّحى، وأف ُأوتر قبَل أف أنَا

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

ً                    يعٍت ٤تمد ا صلى اهلل عليو وسلم. :(أوصاني َخليلي) قولو:        
 بثبلثة أشياء.أي  :(بثالث) قولو:
وىذا من أفضل الصياـ صياـ ثبلثة أياـ من كل شهر، وقد  :(صياـ ثالثِة أياـٍ من كّل شهرٍ ) قولو:

ذكرت قبل قليل أف ا١تراد هبا مطلقة كل ثبلثة فإهنا ٕتزئ عنو، ولكن أفضلها األياـ البيض أو غرة الشهر أو 
ا صحيح، ا٠تميس با٠تصوص؛ ألف االثنُت ثابت                                              ً أف ٬تعلها من اثنُت وٜتيس، وحديث االثنُت وا٠تميس أيض  

 ُب الصحيح.
الضحى سنة ورد عن النيب صلى اهلل عليو وسلم مشروعيتها وفعلها، أما  :(وركعتي الضُّحى) قولو:

مشروعيتها فقد ورد من حديث أيب ىريرة ىنا حديث الباب أف النيب صلى اهلل عليو وسلم أوصاه بأف يركع 
ركعيت الضحى، وأما فعلها فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا فتح اهلل عز وجل لو مكة أتى بيت أـ ىانئ 

نت أيب طالب فصلى ُب بيتها أربع ركعات، كثَت من أىل العلم يرى أف ىذه الركعات اليت صبلىا صلوات ب



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٗٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ُ                                                                        اهلل وسبلمو عليو ىي س بحة الضحى، واختار بعض أىل العلم وىو رأي ابن القيم أف اليت صبلىا النيب صلى                   
ة ىي الواردة ُب حديث أـ اهلل عليو وسلم إ٪تا ىي صبلة الشكر، فإف الشكر لو صبلة ولو سجود، فالصبل

                                                                                     ً  ىانئ وأما السجود الذي يتطوع ا١ترء بسجود فقط فلم يثبت أف النيب صلى اهلل عليو وسلم سجد سجود ا 
   ً                                                                                    شكر ا، وإ٪تا صح عن عدد كبَت من أصحاب النيب صلى اهلل عليو وسلم فعلو، وما كاف من فعلهم يدؿ على 

فقط وإ٪تا ىو نقلوه ورأوه من النيب صلى اهلل عليو  -يهمرضواف اهلل عل–أنو ال ٯتكن أف يكوف من اجتهادىم 
رضواف اهلل –وسلم، فهو إ٪تا ىو ثابت عن الصحابة فيكوف سنة، فسجود الشكر سنة لفعل الصحابة 

والقصد من ىذا أف حديث أـ ىانئ ٭تتمل أف يكوف ركعيت الضحى، ١تاذا؟ ألف عائشة أـ ا١تؤمنُت  -عليهم
ُ                                يكوف النيب صلى اهلل عليو وسلم صلى س بحة الضحى، وعائشة أنكرت أشياء   أنكرت أف -رضي اهلل عنها–                                

ً                        كثَتة؛ ألهنا ٓب تراىا، والقاعدة العقلية والشرعية: أف عدـ العلم بالشيء ليس علم ا بالعدـ، فكوف عائشة ٓب                                                                          
موع اٟتديثُت تر النيب صلى اهلل عليو وسلم رٔتا صبلىا ُب ا١تسجد وقد رآه غَته يصليها أو ٨تو ذلك، لكن ٣ت

                                              ً                                             نستدؿ منو أف السنة ١تن صلى الضحى أف يًتكها أحيان ا، نص على ذلك اإلماـ أٛتد فقاؿ: السنة أف يًتكها 
     ً                                                                                            أحيان ا. ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم تركها ْتيث أف زوجتو ٓب تراه، وكاف يأتيها يـو كل تسعة أياـ ألف النيب 

ً           صلى اهلل عليو وسلم كاف متزوج ا بتسع ُب ب عض األحياف وقد يزدف، فلم تره يصليها فدؿ على أنو يًتكها                          
      ً                      أحيان ا صلوات اهلل وسبلمو عليو.

ـَ ) قولو: ذكرت قبل قليل أف ىذا يتعلق بوقت الوتر وحالو، وقلنا: إف حاؿ  :(وأف ُأوتر قبَل أف أنَا
قبل نـو ٍب يليو أف يكوف  الوتر أفضلو أف يكوف قبل نـو وبعد نـو ٍب يليو أف يكوف بعد نـو ٍب يليو أف يكوف

بعد عشاء، إذف ىذا الًتتيب األربع من حيث أفضلية الوتر من حيث اٟتاؿ وقد ذكرنا من حيث الوقت وقد 
 ذكرنا من حيث اٟتاؿ.

 *** المتن ***
-قاؿ: سألُت جابَر بن عبد اهلل  -رضي اهلل عنو-عن محمد بن عبَّاد بن جعفر  - ٕٗٓ
 صلى اهلل عليو وسلم عن صوـِ يـو الُجُمعِة؟ قاؿ: نعم. : أنهى النبيُّ -رضي اهلل عنو



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٕ٘ٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 وزاد مسلم: وربّْ الكعبة.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
 جده ىو ا١تًتضى عنو. :(رضي اهلل عنو-محمد بن عبَّاد بن جعفر ) قولو:
عز باهلل  -رضي اهلل عنو–أي من باب التأكيد أقسم جابر  :(وزاد مسلم: وربّْ الكعبة) قولو:

 وجل قاؿ: ورب الكعبة.
ّ                                                                  صـو يـو اٞتمعة صح  اٟتديث فيو ُب الصحيحُت بالنهي عنو، والعلة ُب النهي عن صـو يـو اٞتمعة                 

)إف يـو اٞتمعة يـو أنو يـو عيد، ولذلك جاء ُب رواية عند أىل السنن أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
فكل يـو يكوف يـو عيد فإنو منهي عن صومو؛ كيـو ، إذف بُت العلة، وبناء على ذلك عيد فبل تصوموا(

                                                                                     ً       الفطر، ويـو النحر، ويـو اٞتمعة، وقاؿ بعض أىل العلم مثل مالك: إف صـو يـو اٞتمعة ليس منهي ا عنو. 
ً                               قالوا: رٔتا ٓب يبلغ مالك ىذا اٟتديث. ووجهو توجيه ا آخر لكن الصحيح أنو منهي عنو.                                              

 *** المتن ***
)ال قاؿ: سمعُت النبي صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ:  -ضي اهلل عنور -عن أبي ُىريرة  - ٕ٘ٓ

 .يُصومنَّ أحدُكم يوـَ الجمعِة، إال أف يُصوـَ يوًما قبَلو أو يوًما بعَده(
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
مثل ىذا اٟتديث : ال يُصومنَّ أحدُكم يوـَ الجمعِة، إال أف يُصوـَ يوًما قبَلو أو يوًما بعَده() قولو:

الذي قبلو ُب النهي عن إفراد يـو اٞتمعة، واستثٌت من ذلك النيب صلى اهلل عليو وسلم إال أف يكوف ا١ترء قد 
      ً                 ً                                                                     صاـ يوم ا قبلو معو أو يوم ا بعده معو، يعٍت يصـو ا٠تميس واٞتمعة، أو يصـو اٞتمعة والسبت، وعدـ إفراد 

؛ ألجل ال ي عظم اليـو الذي خ ص بو أف ُ        يـو اٞتمعة بالصـو ُ                       يكوف عيد ا ولكن إف ض م لو يـو قبلو أو بعده                          ُ                            ً        
 يكوف بذلك دليل على أنو غَت مقصود.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٙٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 فوائد الحديث:
الفائدة األؤب: نستفيد من ىذا اٟتديث أف العلة ليست التقوي على العبادة يـو اٞتمعة، بدليل أف 

  ً                   يوم ا قبلو أو أف تصـو  النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: ٬توز لك أف تصـو اٞتمعة لكن بشرط أف تصـو معو
       ً        معو يوم ا بعده.

الفائدة الثانية: استدؿ هبذا اٟتديث شيخ اإلسبلـ ابن تيمية على أنو ٬توز إفراد يـو السبت 
بالصياـ، ووجو االستدالؿ قاؿ: إف يـو اٞتمعة وحده منهي عنو، فلو كاف إفراد يـو السبت بالصياـ منهي 

لنيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: ٬توز لك أف تصـو يـو السبت إذا كنت عنو لكاف ا١ترء ٚتع بُت منهيُت وىنا ا
عا  ُ    صمت معو يـو اٞتمعة. يعٍت كل واحد على سبيل االنفراد منهي عنو فكيف تقوؿ: إف ا١تنهيُت إذا ٚت                                                                                    
، وأما حديث عبد اهلل بن ب سر عن أختو                                                                              ُ            جاز؟! فاستدؿ هبذا اٟتديث على جواز إفراد يـو السبت بالصـو

عن النيب صلى اهلل عليو وسلم، وجاء ُب بعض الطرؽ من حديث الصماء عن عائشة عن النيب صلى الصماء 
ً                       اهلل عليو وسلم فَتى الشيخ إما أنو ضعيف، وإف كاف صحيح ا فإنو يكوف منسوخ ا قاؿ: وعلى ىذا طريقة                   ً                                                 

ـ يـو السبت ٬توز ا١تتقدمُت من الفقهاء ونقلها عن أٛتد إحدى الروايتُت أنو منسوخ، وىذا الرأي أف صيا
، وأما مشهور ا١تذىب فإهنم يروف أف يـو -رٛتو اهلل–ىذا اختيار شيخ اإلسبلـ ويفيت بو الشيخ ابن باز 

 اٞتمعة إفراده ويـو السبت إفراده كبل٫تا مكروه. 
؛ لورود النهي الصريح، إال أف يكوف  والصحيح:                             ً                                               أف يـو اٞتمعة إفراده ليس مكروى ا وإ٪تا ىو ٤تـر

و ا١ترء كيـو بعد يـو و٨تو ذلك، وأما يـو السبت فا١تسألة فيها ٤تل نظر فهي مًتددة بُت الكراىة صـو يصوم
 واإلباحة.

 *** المتن ***
قاؿ: شهدُت العيَد مع عمر  -واسمو: سعد بن عبيد-عن أبي ُعبيٍد مولى ابن أزىَر  - ٕٙٓ
صلى اهلل عليو وسلم عن ِصياِمهما: فقاؿ: ىذاِف يوماف، نهى رسوُؿ اهلل  -رضي اهلل عنو-بن الخطاب 

 يوـُ ِفْطركم من ِصياِمكم، واليوـُ اآلخُر: تأكُلوف فيو من ُنسِككم.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٕٚٙ
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 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

: ىذاف يوماف. كاف على ا١تنرب ٦تا يدؿ على -رضي اهلل عنو–قوؿ عمر : (ىذاِف يوماف) قولو:
أحكاـ الناس اليت يباشروهنا، ولذلك يقوؿ أىل العلم: إف استحباب ا٠تطبة يـو العيد، وأف تكوف متعلقة ب

ا٠تطبة ٢تا شروط. وذكرناىا قبل مثل أف تكوف فيها تقوى اهلل، وفيها قراءة آية، وفيها الصبلة على النيب صلى 
اهلل عليو وسلم، وفيها اٟتمدلة والشهادتاف، ويلـز أف تكوف ا٠تطبة ُب تعليم الناس أحكاـ دينهم وأال تكوف 

ً                                                                            وضوع ا بعيد ا عنهم يتكلموف عن أمور ال تعلق ٢تم هبا ال ناقة ٢تم فيها وال ٚتل، ولذلك فإف عمر بن م       ً   
ا٠تطاب إ٪تا علم الناس أحكاـ يـو عيدىم، ما قاؿ: إف الناس اشتهر بينهم ىذا الشيء وظهر وباف فبل 

ُ                                             ي علموف. ولذلك أحق ما ج علت ا٠تطب لو تعليم الناس أحكاـ الدين وتبيُت دق ائق ا١تسائل وإيضاحها ُ                     
 وتكرارىا، فكم من الناس من يعلم ا١تسألة ٍب ينساىا.

أي ىذاف اليوماف و٫تا: األضحى  :(نهى رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن ِصياِمهما) قولو:
 والفطر.

يـو العيدين ومثلو  :(: يوـُ ِفْطركم من ِصياِمكم، واليوـُ اآلخُر: تأكُلوف فيو من ُنسِككم) قولو:
، وصحت  -٨تن قلنا: اٞتمعة عيد األسبوع-يـو اٞتمعة  صحت األحاديث ُب النهي عن إفرادىا بالصـو

ً                           األحاديث بالنهي عن إفرادىا بقياـ الليل، وىنا نستفيد من ذلك فائدة مهمة جد ا: إذا علمنا أف ىذه األمور                                                                        
ا بالصياـ وبالقياـ مع علمنا أف يـو اٞتمعة أفضل قد صح عن النيب صلى اهلل عليو وسلم النهي عن إفرادى

)أفضل أياـ السنة أياـ األسبوع، وقد صح ُب مسند اإلماـ أٛتد وغَته أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
، يـو عيد األضحى، أفضل من يـو عرفة يـو النحر يـو العيد ومع ذلك منهي عن الصياـ يـو النحر األكرب(
ً                                                               قاعدة مهمة جد ا: أنو ال تبلـز بُت فضل الزماف وبُت إطبلؽ العمل، وبناء على ذلك فإف فيو، نستفيد منها              

                                                   ُ                                     تفضيل األياـ من اهلل عز وجل، ونعلم أف أفضل األعماؿ اليت ت عمل ُب األياـ الفاضلة ما وردت عن النيب 
 صلى اهلل عليو وسلم. 
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                          ً   لكن الصدقة بثمنها ليس فاضبل  ُب                             ُ                          مثاؿ ذلك: يـو العيد أفضل ما ف عل فيو الصبلة وذبح األضحية 
، فذبح األضحية أفضل من الصدقة بثمنها؛ ألف ىذا ىو وقتها، وُب ليإب رمضاف أفضل ما ي فعل                                                                                       ُ     ىذا اليـو

رضي –ُب الليل االعتكاؼ وصبلة الًتاويح وقراءة القرآف وذكر اهلل عز وجل والدعاء كما ُب حديث عائشة 
ن ليس ىذا وقتها، ولذلك كاف اإلماـ مالك إذا جاء رمضاف أغلق  ولكن ىناؾ أعماؿ فاضلة لك -اهلل عنو

كتب العلم، مع أف من أفضل األشياء تعليم الناس العلم، لكن كاف إذا جاء رمضاف أغلق كتب العلم؛ ألنو 
ُ                                                                                       ً  ي عترب مفضوؿ ُب ىذا الوقت، فلذلك ال تبلـز بُت فضل الزماف وبُت العبادة، وبعض الناس إذا رأى زمان ا 

اجتهد فيو بسائر العبادات، ومن األزماف الفاضلة اليت ورد النص هبا: ليلة النصف من شعباف، فإنو قد      ً فاضبل  
جاء فيو حديثاف صححهما ٚتع من أىل العلم ُب فضل ليلة النصف من شعباف، فيو حديثاف عند أٛتد 

يثبت عن النيب صلى اهلل                         ً      ً                                      وغَته وٚتع ابن الدبيثي جزء ا مطبوع ا ُب فضائل ليلة النصف من شعباف، لكن ٓب 
عليو وسلم وال عن أحد من أصحابو ٗتصيص ىذه الليلة بعبادة أو بقياـ أو هنارىا بصياـ فنقوؿ: ال يشرع 
                               ُ                                                         الصـو بدعة، الليلة فاضلة لكن ال ي شرع فيها شيء. وىذه القاعدة مضطردة مطلقة ُب كل األياـ إال ُب 

ى اهلل عليو وسلم أف كل األعماؿ فاضلة ُب ىذين موضعُت ورد فيهما فضل زمانُت وجاء عن النيب صل
 الوقتُت:

، )ما من أياـ العمل الصاّب(الزماف األوؿ: وىو عشر ذي اٟتجة، فالنيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
                                       ُ                                            العمل ىذا مطلق ُب ٚتيع األعماؿ كل عمل صاّب ي فعل ُب عشر ذي اٟتجة سواء كاف صياـ أـ غَت صياـ 

)ما من أياـ العمل الصاّب فيهن أحب إٔب اهلل من ىذه األياـ  عليو وسلم: فإنو فاضل، قاؿ صلى اهلل
 .العشر(

، ولذلك جاء عن ابن عباس  ُب قوؿ اهلل عز وجل:  -رضي اهلل عنهما–الزماف الثا٘ب: األشهر اٟتـر
ـ  } ر ا ُب  ك ت اب  الل و  يػ و  ْ  َ إ ف  ع د ة  الش ه ور  ع ن د  الل و  اثػ ن ا ع ش ر  ش ه   َ   ِ      ِ  َ ِ  ِ   ً  ْ  َ   َ  َ  َ   َ  ْ    ِ      َ  ِْ   ِ  ُ       َ    ِ َ  خ ل ق  الس م او ات  و األ  ر ض  م نػ ه ا أ ر بػ ع ة  ح ر ـ  ذ ل ك   ِ      َِ   ٌ ُ  ُ   ٌ َ  َ ْ  َ   َ  ْ  ِ  َ  َْ ْ  َ   ِ  َ   َ       َ  َ َ

ُ  ْ الد ين  ال ق ي م  ف بل  ت ظ ل م وا ف يه ن  أ نػ ف س ك م    َ  ُ  ْ َ     ِ  ِ     ُ  ِْ  َ َ  َ  ُ ِّ  َ  ْ   ُ [، قاؿ ابن عباس: ال تظلموا فيهن وال ُب العاـ كلو فيها ٖٙالتوبة: { ]   ِّ 
ُب شهر حراـ كل عمل صاّب األجر فيو  يعظم اإلٍب ويزاد األجر، ففي ىذه األياـ الفاضلة األشهر اٟتـر و٨تن

ص بشيء ٓتصوصو وإ٪تا نقوؿ: مطلق األعماؿ الصاٟتة فاضلة. ُ                                                  أكثر واإلٍب والظلم فيو أعظم لكن ال ٮت                                   
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 ٕٗالشريط: 
 *** المتن ***

قاؿ: نهى رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  -رضي اهلل عنو-وعن أبي سعيٍد الُخدري  - ٕٚٓ
الفطِر والنَّْحر. وعن الصَّمَّاء، وأف يحتبي الرجُل في ثوب واحٍد. وعن الصالِة بعد عن صوـِ يومين: 

 الصبِح والعصر.
 أخرجو مسلم بتمامو، وأخرج البخاري الصـو فقط.

 :*** الشرح ***
فيو معٌت مشًتؾ من اٟتديث السابق  -رضي اهلل عنو–ىذا اٟتديث حديث أيب سعيد ا٠تدري 

، وقد بُت ُب ىذا اٟتديث النهي عن أربعة أشياء فقاؿ: هنى -ي اهلل عنورض–حديث عمر بن ا٠تطاب 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن صـو يومُت: الفطر والنحر، وعن الصماء، وأف ٭تتيب الرجل ُب ثوب 

 واحد، وعن الصبلة بعد الصبح والعصر.
 -رٛتو اهلل–ذكره اٟتافظ  . التخريج الذيأخرجو مسلم بتمامو، وأخرج البخاري الصـو فقطوقولو: 

               ً                                                                             قيل: إف فيو قلب ا، وإ٪تا أخرج اٟتديث بتمامو البخاري ومسلم إ٪تا أخرج اٞتملة األؤب وىو ٚتلة النهي عن 
 الصـو وىو قولو: هنى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن صـو يومُت: الفطر، والنحر. 

ة االقًتاف على أف النهي عن ىذه األمور واإلتياف هبذا اٟتديث باٞتمل األربع يدلنا من باب دالل
األربعة إ٪تا ىو هني ٖترٙب، وسيأٌب ُب اللبستُت الكبلـ ُب قضية النهي ىل ىو هني ٖترٙب أـ أنو هني كراىة، وما 

 الصارؼ فيو عن األصل ُب النواىي.
 مفردات الحديث:

النهي ىنا باتفاؽ أىل العلم ٤تموؿ على أمر  :(قاؿ: نهى رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم) قولو:
النيب صلى اهلل عليو وسلم وهنيو ألنو أسند إليو ذلك، فيكوف الناىي ىو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أي 

 منع منو.
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هني النيب صلى اهلل عليو وسلم عن صـو ىذين اليومُت  :(عن صوـِ يومين: الفطِر والنَّْحر) قولو:
                                                               ُ     بل ٬توز صومهما من جهة، ويًتتب على عدـ جواز صومهما فساد الصـو الذي ي صاـ ىو هني للتحرٙب ف

عليو صـو واجب أو نذر فصاـ ُب ىذين اليومُت فنقوؿ: إف الصـو غَت صحيح وليس  امرأفيهما، فلو أف 
 ٔتجزئ لصائمو بل إف من تعمد الصـو ُب ىذين اليومُت فإنو إضافة لعدـ قبوؿ عملو فإنو يأٍب. 

ُ                هي النيب صلى اهلل عليو وسلم عن الصـو ُب ىذين اليومُت يفيد أمرين: ح رمة الفعل، ولو إذف فن                                                             
ُ                                                                                              ف عل فيو فإنو ال ٬تزئ. إذ ىذاف اليوماف يوماف عظيماف جليبلف و٫تا من أفضل أياـ السنة بل إف يـو النحر 

ة تتعلق باألزمنة إذ ىو أفضل أياـ السنة كما ثبت ُب ا١تسند بإسناد صحيح، وىذا نستفيد منو مسألة مهم
عندنا قاعدة قررىا أىل العلم: أنو ال تبلـز بُت فضل الزماف وبُت ٗتصيصو بالعبادة، فإف يـو النحر ومثلو يـو 
ُ                                                         الفطر ٫تا من أفضل أياـ السنة ومع ذلك هن ي عن الصـو فيهما، ٦تا يدلنا على أنو ال تبلـز بُت فضل الزماف                                      

يص بالعبادة ال بد أف يكوف فيو نقل عن النيب صلى اهلل عليو وسلم، أو وبُت ٗتصيصو بالعبادة، وإ٪تا التخص
ُ               فيو إطبلؽ مثل ما جاء ُب العشر األ وؿ من ذي اٟتجة  أي مطلق العمل  –)ما من أياـ العمل الصاّب                              

 ، إذف ىذه ا١تسألة األؤب.فيهن أحب إٔب اهلل من ىذه األياـ العشر( -الصاّب
رٛتهم –قضية النهي عن الصـو ُب يـو الفطر ويـو النحر أف أىل العلم ا١تسألة الثانية: ٦تا يتعلق ب

قالوا: إف األياـ اليت ال ٬توز صومها ىي يوما الفطر والنحر، ويضاؼ ٢تا أياـ التشريق. على الصحيح  -اهلل
كل )إهنا أياـ أمن قوٕب أىل العلم؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم ثبت عنو ُب أياـ التشريق أنو قاؿ: 

وإفتائهم  -رضي اهلل عنهم–، فبل ٬توز صياـ أياـ التشريق إال ما ثبت استثناؤه من قضاء الصحابة وشرب(
                                              ً                                              وىو ١تن وجب عليو ىدي التمتع أو القراف وكاف عاجز ا عن صيامهما وٓب يصم الثبلثة أياـ اليت ُب اٟتج يـو 

رٙب صـو أياـ التشريق أخف من ٖترٙب صـو عرفة وقبلو فإنو يصومها ُب أياـ التشريق، وىذا يدلنا على أف ٖت
يومي النحر والفطر، وىذا متقرر عند أىل العلم، فإف الشرور واحملرمات ليست على درجة واحدة بل بعضها 

 يكوف أشد من بعض.
وىذه ىي اٞتملة الثانية والثالثة اليت  :(وأف يحتبي الرجُل في ثوب واحدٍ  ،وعن الصَّمَّاء) قولو:

اهلل صلى اهلل عليو وسلم، ىذاف األمراف: وىي الصماء واحتباء الرجل ُب الثوب الواحد ٦تا  هنى عنها رسوؿ
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تردد فيو كثَت من مفسري اٟتديث وعلماء غريبو وكثَت من الفقهاء ُب تفسَته فقيل: إف معٌت االحتباء 
صماء واحتباء ُب والصماء واحد ٔتعٌت أنو ٭تتيب ويلفو على نفسو وليس عليو إال ثوب واحد يلفو فيكوف 

خبلؼ الفقهاء وأىل اللغة ُب ىذه ا١تسألة ٍب بعدما ذكر خبلفهم  -رٛتو اهلل–وقت واحد. وذكر أبو عبيد 
ُ                    قاؿ: والفقهاء أعلم بالتأويل. فرجح قوؿ الفقهاء؛ ألهنم أعلم با١تعا٘ب اليت ألجلها هن ي عن اشتماؿ الصماء                                                                           

ً                       اء بأف يلبس الشخص ثوب ا واحد ا ويشتمل بو وليس عليو وعن االحتباء، إذ اللغويوف يفسروف اشتماؿ الصم      ً                     
غَت ىذا الثوب ٍب يرفعو من أحد جانبيو فيضعو على أحد منكبيو فتبدو منو سوأتو، إذف فظاىر تعليل 
                                           ً                                                      اللغويُت أنو خشية ظهور العورة؛ ألف فيو التحاف ا بالثوب وٓب ٬تعلو على ىيئة إزار إ٪تا ىو التحاؼ فقط، ىذه 

 للغويُت.طريقة بعض ا
ً   وذلك بأف ٬تعل أحد عاتقيو خارج ا  االضطباعأما الفقهاء فإهنم يقولوف: إف اشتماؿ الصماء ىو                             

            ُ                                              معلـو أنو ال ي ستحب إال حاؿ الطواؼ وما عدا الطواؼ فإنو مكروه  االضطباع                  ً           والعاتق اآلخر مستور ا بثوبو. و 
سواء كاف ُب الصبلة أـ ُب غَته، وىذا ىو األقرب وىو الذي رجحو أبو عبيد وقاؿ: إف الفقهاء  االضطباع

 أعلم بالتأويل ُب معٌت اشتماؿ الصماء.
                                                               ً                     إذف عرفنا أف اشتماؿ الصماء لو معنياف: إما ىو االلتحاؼ بالثوب عموم ا، أو أنو إخراج أحد 

، لذلك يقوؿ -رٛتهم اهلل–قدـ؛ ألنو اختيار أغلب الفقهاء العاتقُت مع سًت اآلخر، وقلنا: إف الثا٘ب ىو ا١ت
الشيخ تقي الدين ١تا ذكر تفسَت الفقهاء قاؿ: ىم أعلم بتأويل ما أمر اهلل بو وما هنى عنو فإهنم يعرفوف أعياف 

 األفعاؿ ا١توجودة اليت أمر هبا وأعياف األفعاؿ احملظورة اليت هنى عنها.
االحتباء معناه أف ٬تلس الشخص على إليتيو ويضم  :(ب واحدٍ وأف يحتبي الرجُل في ثو ) قولو:

ً                                                          فخذيو وساقيو إٔب بطنو ليستند فيكوف معتمد ا عليها أي على رجليو وعلى إليتيو، وىذه اٟتالة ُب ذاهتا ليست                                        
٦تنوعة وإ٪تا ا١تمنوع ُب االحتباء أف يكوف بثوب واحد، قالو: ألف الشخص إذا احتِب وليس عليو إال ثوب 

فإف ىذه اٞتلسة قد تؤدي إٔب انكشاؼ العورة فتظهر عورتو ١تن يقابلو، ولذلك جاء النهي عن  واحد
                                                 ً                                 ً       االحتباء يـو اٞتمعة واإلماـ ٮتطب؛ ألف اإلماـ يكوف مقاببل  للمصلُت فينظر إليهم، فمن كاف ٤تتبي ا وليس 

ي عنو، ولذلك فإف أقرب عليو إال ثوب واحد فإف اإلماـ رٔتا اطلع على شيء من عورتو، ولذلك جاء النه
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األقواؿ عند أىل العلم ُب ا١تسألة: أهنم يقولوف: إنو ٭تمل ا١تطلق على ا١تقيد. فنقوؿ: إف ىذا اٟتديث الذي 
جاء معنا حديث أيب سعيد مقيد بتخصيص النهي عن االحتباء ١تن ٓب يكن عليو إال ثوب واحد، وأما ا١تطلق 

ً      نقوؿ: إف ىذا ا١تطلق ٤تموؿ على ا١تقيد فيكوف النهي فيو خاص ا ١تن فإف االحتباء يـو اٞتمعة واإلماـ ٮتطب ف                                                     
ليس عليو إال ثوب واحد. وعلى ذلك فمن كاف ٖتت ثوبو لباس آخر كسرواؿ أو إزار آخر أو ٨تو ذلك 
فنقوؿ: ال كراىة ُب حقو إف احتِب، أو كاف ُب بيتو وحده ال أحد عنده فإنو ال كراىة ُب احتبائو ُب ىذه 

 اٟتالة.
 ىاتاف الصورتاف من األلبسة فيها مسائل تتعلقاف هبذا اٟتديث على سبيل اإل٬تاز:

الصماء، واالحتباء بالثوب -ا١تسألة األؤب: أف ظاىر اٟتديث أف النهي عن ىاتُت اللبستُت 
ً                          ً                     عاـ وليس خاص ا بالصبلة، فيكوف ا١ترء ٦تنوع ا من اشتماؿ الصماء و  -الواحد ُب    ً             مطلق ا ُب الصبلة و  االضطباع           

               ً                                                                        غَتىا ويكوف منهي ا عن االحتباء ُب الصبلة وُب غَتىا إذا ٓب يكن عليو إال ثوب واحد، وىذا ىو الصحيح 
 فإف االحتباء مطلق النهي عنو.

ا١تسألة الثانية: نقوؿ: إف ىذا النهي ُب ذاتو ىو من اآلداب، والقاعدة عند أىل العلم كما قرروا: أف 
 االضطباعاب فإهنا تكوف لبلستحباب أو الكراىة، ولذا قاؿ الفقهاء: إف األوامر والنواىي إذا جاءت ُب اآلد

مكروه ُب غَت الطواؼ وإف االحتباء ١تن ليس عليو إال ثوب واحد مكروه لذاتو. وأما إف ترتب عليو أمر ٤تـر  
كانكشاؼ العورة و٨تو ذلك فإننا نقوؿ: إف احملـر ىو انكشاؼ العورة. إذف الصارؼ ُب النهي ىنا عن 
                                                   ُ                                         التحرٙب إٔب الكراىة إ٪تا ىو كونو ُب اآلداب، وىذا الصارؼ ي عملو ٚتاىَت أىل العلم وىو أشهر الروايتُت ُب 

 مذىب اإلماـ أٛتد.
                  ُ                                                                   ا١تسألة الثالثة: است دؿ هبذه اٞتملة وىي قضية هني النيب صلى اهلل عليو وسلم عن الصماء استدؿ بو 

وىو إخراج أحد  االضطباع. ١تن قاؿ: إف معٌت الصماء ىو من قاؿ: إنو يكره سًت أحد ا١تنكبُت ُب الصبلة
ا١تنكبُت فقاؿ: إنو يكره سًت أحد ا١تنكبُت. ألنو مر معنا أنو يلـز سًت أحد٫تا فإف كاف عنده ما يكفي سًت 
                        ً                                                                    ا١تنكبُت فإنو يلزمو سًت٫تا مع ا، وأما سًت أحد٫تا دوف اآلخر فإنو يسقط الوجوب لكنو مكروه، ودليلهم على 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٖٗٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ًت ا١تنكب اآلخر مكروه ىذا اٟتديث؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم هنى عن الصماء والصماء أظهر أف س
 صورىا ىو إخراج أحد ا١تنكبُت.

ىذه اٞتملة فيها هني عن الصبلة ُب وقتُت: بعد  :(وعن الصالِة بعد الصبِح والعصر) قولو:
وىو الفجر الصادؽ، فمن حُت ٮترج ويظهر  الصبح، وبعد العصر، وقولو: بعد الصبح. أي بعد طلوع الصبح

ً                                                                            الفجر الصادؽ معًتض ا ُب السماء فإنو ال ٬توز للمرء أف يتنفل إال ٔتا ورد بو النقل وىو الفريضة، وركعيت                  
، أو ١تن فاتو ورده من الوتر فإنو يؤديو قبل اإلقامة،                                                  ً                                                  الفجر اليت تكوف قبلها، وما لو سبب كتحية ا١تسجد مثبل 

و ال ٬توز التنفل ا١تطلق، ىذا بعد الصبح، وأما بعد العصر فإف ظاىر ىذا اٟتديث قاؿ: بعد ما عدا ذلك فإن
-العصر. وٓب يقيده أىو بالوقت أـ بالصبلة، وأكثر األحاديث اليت جاءت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم 

تدأ وقت النهي إال بعد أف ا١تقصود بالنهي إ٪تا ىو النهي بعد الصبلة، فبل يب -كما مر معنا ُب كتاب الصبلة
انفتاؿ ا١تصلي من الصبلة، وعلى ىذا أكثر األحاديث عن النيب صلى اهلل عليو وسلم، إذف فوقت النهي بعد 
الصبح متعلق بطلوع الفجر، ووقت النهي بعد العصر متعلق بانقضاء الصبلة ولو كاف قبل دخوؿ وقت 

َ ْ                   ً       ّ العصر كمن ٚت  ع  ٚت  ع تقدٙب أو كاف متأخر ا ١تن أخ     َ َ َ  ر الصبلة ُب آخر وقتها.          
 *** المتن ***

قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  -رضي اهلل عنو-عن أبي سعيٍد الُخدري  - ٕٛٓ
 .)َمن َصاـ يوًما في سبيِل اهلل بَػعََّد اهلل وجَهُو عن الناِر سبعيَن خريًفا(

 :*** الشرح ***
                         ً            فضل من يصـو هلل عز وجل متطوع ا، أو يصـو ىذا اٟتديث من األحاديث العظيمة اليت جاءت ُب 

 هلل عز وجل من باب أداء ما أوجب اهلل عز وجل عليو ُب صـو رمضاف وغَته.
 مفردات الحديث:

ىذا يدلنا على حد الصياـ وأف الصياـ يكوف ابتداؤه بابتداء اليـو وانتهاؤه  :(َمن َصاـ يوًما) قولو:
، ولذلك بُت اهلل عز وجل ح ر ب وا ح ىت  يػ ت بػ ُت   ل ك م  ا٠ت  ي ط  األ  بػ ي ض  م ن  }د الصياـ فقاؿ: بانتهاء اليـو َ  و ك ل وا و اش   ِ  ُ  َ ْ َ ْ    ُ  َْ ْ    ُ  ُ  َ َ    َ َ َ      َ     َُ  ْ  َ     ُ ُ َ
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ر  ٍب   أ ٘ت  وا الص ي اـ  إ ٔب  الل ي ل   ِ        ِّ َ َ  ِ  َ     ْ  ِ ا٠ت  ي ط  األ  س و د  م ن  ال ف ج   َ   ُ   ِ  ْ  َ  ْ   َ  ِ  ِ َ  ْ َ ْ    ِ  َْ ْ [، فبُت ابتداء الصـو وىو طلوع الفجر، ٚٛٔالبقرة: { ] 
ً    ، وىذا مأخوذ من قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم أيض ا: وبُت انتهاءه وىو غروب الشمس من الليل )من صاـ                                             

وىو مشهور –٢تم طرائق ُب ابتداء اليـو واألقرب  -رٛتهم اهلل–                  ً               ، فبل بد أف يكوف يوم ا، وأىل العلم يوًما(
                                               ً                                     : أف اليـو يبتدأ من طلوع الفجر، ويًتتب عليو أحكام ا كثَتة مررنا عليها قبل ُب كتاب اٞتمعة -ا١تذىب

 وغَته أف اليـو يبتدأ من طلوع الفجر وال يبتدأ من طلوع الشمس وىذا ٦تا يدؿ عليو.
ىذه ٖتتمل أف تكوف ظرفية أي: حاؿ كونو ُب سبيل اهلل، وقيل: إف  )ُب( :(في سبيِل اهلل) قولو:

اهلل عز معٌت ُب سبيل اهلل أي: حاؿ اٞتهاد، وقيل: إف معٌت ُب سبيل اهلل أي: ُب حاؿ قصده ألمر من طاعة 
                                ً                                   ٔتعٌت السببية فيكوف ا١تعٌت من صاـ يوم ا وسبب صومو قصد ما عند اهلل عز وجل،  )ُب(وجل، وقيل: إف 

ً                                                                       وىذا ا١تعٌت الثا٘ب أيض ا صحيح، ٦تا يدلنا على أف الشخص إ٪تا يعظم أجره ويكمل مثوبتو بإكماؿ إخبلصو                    
 هلل عز وجل، والنية ُب صـو رمضاف نوعاف: 

، وىي اليت بينها النيب صلى اهلل عليو وسلم بقولو: النوع األوؿ: نية يًت  )ال تب عليها صحة الصـو
 ، فهذه نية اإلمساؾ.صياـ ١تن ٓب يبيت الصياـ من الليل(

ّ                ُ                                                       النوع الثا٘ب: نية ت كم ل للمرء األجر وت ثيبو عليو ٘تاـ اإلثابة، فإف ا١ترء إذا استشعر أف ىذا الفعل    ُ                 
سبحانو وتعأب وأف اهلل عز وجل ٣تازي من فعل ىذا الفعل وىو الصـو عبادة هلل عز وجل، وأنو مقرب إليو 

ً                                                                                    جزاء عظيم ا فإف اهلل عز وجل ٭تبو، وقد اختص سبحانو وتعأب بإثابتو وٓب يذكر لنا مقدار إثابة الصائمُت          
، إذا استشعر ا١تؤمن ذلك وصدقو )إال الصـو فإنو ٕب وأنا أجزي بو(فقاؿ عز وجل ُب اٟتديث القدسي: 

َ                            يقن بو ٍب استحضره عند صومو فإف أجره يكوف أعظم من غَته، وىذا م س ل م ُب األحكاـ كلها فإف النيب وأ  ُ                                                          
صلى اهلل عليو وسلم قد بُت أف الذين يؤدوف العبادات ليسوا سواء ففي ا١تسند أف النيب صلى اهلل عليو وسلم 

ٙتنها، سبعها، سدسها، ٜتسها،  إف العبد ليصلي الصبلة ما يكتب لو منها إال عشرىا، تسعها،)قاؿ: 
، ٦تا يدلنا على أف الناس ُب الصبلة ليس أجرىم سواء وكذلك ُب الصـو وذلك ٔتا وقر (ربعها، ثلثها نصفها

 ُب قلوهبم من اإلخبلص هلل عز وجل، ومن ا١تتابعة للنيب صلى اهلل عليو وسلم.
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أي جعل اهلل عز وجل النار عنو بعيدة عن ٢تبها  :(بَػعََّد اهلل وجَهُو عن الناِر سبعيَن خريًفا) قولو:
وبعيد عنو عذاهبا والرؤية إليها، إذ رؤية النار ُب ذاتو عذاب ولذلك فإف أىل النار يروهنا من بعيد فيعذبوف 
برؤيتها، وأما أىل اٞتنة فإهنم ال يروف النار إال رؤية ا١تتنعم حُت يدخلوف اٞتنة فينظروف ١تن ُب النار من باب 

                                                ُ                                     ذكار نعمة اهلل عز وجل عليهم، ولذلك فإف اهلل عز وجل ي بعد وجو الصائم وذكر وجهو من باب إطبلؽ است
                                 ً   البعض على الكل عن النار سبعُت خريف ا.

 فقو الحديث:
                                            ً                                          ا١تسألة األؤب: أف ىذا اٟتديث فيو فضل الصياـ مطلق ا، سواء كاف الصياـ صياـ فرض أـ نافلة، أف 

ً                                                             ثواب ا عظيم ا ومن أعظم اإلثابة أف اهلل عز وجل يبعده عن النار، وىذه غاية كل اهلل عز وجل يثيب الصائم       ً    
مؤمن ورجاء كل متقي أف اهلل عز وجل يدخلو اٞتنة ويبعده عن النار، نسأؿ اهلل عز وجل أف ٬تعلنا من 

 أولئك.
ًما ُب سبيل )من صاـ يو ا١تسألة الثانية: من قاؿ من أىل العلم: إف قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

ٔتعٌت ُب حاؿ سفره  )ُب(ظرفية، فقيل: إف معٌت ُب سبيل اهلل أي: حاؿ اٞتهاد، وقيل: إف  )ُب(، أف اهلل(
: وقد يدخل ُب ىذا السفر للحج؛ ألنو ُب سبيل اهلل. -رٛتو اهلل–لطاعة، ولذلك يقوؿ الشيخ تقي الدين 

راد إخبلص النية وإف كاف ُب ا١تقاـ. ىذا ىو ا١تعٌت وقاؿ الشيخ تقي الدين: وقيل: إف سبيل اهلل ىو طريقو وا١ت
 ىنا ٔتعٌت السبب ويكوف سببو قصد سبيل اهلل عز وجل. )ُب(الثا٘ب إذا قلنا: إف 

ً            ا١تسألة الثالثة: وفيو دليل على أف الشخص إذا أدى عبادة وش ر ؾ ىذه العبادة بكونو صائم ا فيها فيو                          َ  َ                                                       
 أجر عظيم وال شك.

دؿ هبذا اٟتديث على أف الصـو ُب السفر ٦تا يستوي فيو األمراف ليس األفضل                    ُ ا١تسألة الرابعة: است  
الصـو وليس األفضل الفطر، إذ من الفقهاء من يقوؿ: إف األفضل للمسافر أف يفطر. وىذا مشهور 

، ولكن ظاىر )ليس من الرب الصياـ ُب السفر(ا١تذىب، واستدلوا ْتديث النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ: 
ذا اٟتديث أف الصياـ ُب السفر وخاصة إذا كاف سفر طاعة؛ كحج، وجهاد، وطلب علم، و٨تو ذلك أف ى

)ليس من الرب الصياـ ُب الصـو فيو مأجور صاحبو عليو، وعلى ذلك فإف قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
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ستوي فيو األمراف، وقد ، أي أنو ليس األفضل الصياـ ُب السفر، فدؿ على أف الصياـ ُب السفر ٦تا يالسفر(
              ً                              تقدـ معنا كثَت ا أف الرخص ُب السفر ثبلثة أنواع:

 النوع األوؿ: رخص األفضل فعلها.
 النوع الثا٘ب: رخص األفضل تركها.

 النوع الثالث: رخص يستوي فيها األمراف: الفعل، والًتؾ.
فة يـو وليلة ال يعد ا١تسألة ا٠تامسة: استدؿ هبذا اٟتديث على قوؿ من قاؿ من أىل العلم: إف مسا

   ً                                                                                       سفر ا وإف كاف الداللة عليو قد تكوف فيها بعض الضعف، فكثَت من أىل العلم يرى أف ا١تسافة اليت يقصر 
فيها الصبلة وىي مسافة السفر ىي مسَتة يومُت، فما كاف أقل من مسافة يومُت فإهنا ال تقصر فيو الصبلة. 

 .-رضواف اهلل عليهم–وبعض أقضية الصحابة  -همارضي اهلل عن–  ً                           طبع ا األصل ُب ذلك فعل ابن عباس 
ً                                                                 ا١تسألة السادسة: أيض ا استدؿ هبذا اٟتديث على ذلك، قالوا: ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:                    

، أي: حاؿ سفره، وبنوا ذلك على أصلهم أف الصياـ ُب السفر خبلؼ األفضل )من صاـ يوًما ُب سبيل اهلل(
                 ً                                                      وليلة فبل يسمى سفر ا فيصـو فيو من باب األفضلية، ىذا رأيهم وإف كاف تدليلهم                        ً   فقالوا: إذا كاف سفره يوم ا 

                       ُ                                            فيو قد يكوف فيو بعض الب عد لكنو توجيو لقو٢تم رٛتة اهلل على ٚتيع علمائنا.
 *** المتن ***

 .باب ليلة القدر
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
ِ  إ ن ا أ نػ ز ل ن اه  ُب  ل يػ ل ة  ال ق د ر  }ليلة القدر جاء ذكرىا ُب كتاب اهلل عز وجل: : )باب ليلة القدر( قولو:  ْ  َ  ْ   ِ َ ْ َ  ِ   ُ َ ْ َ  ْ َ     ِ 

ر   (ٔ) ِ  و م ا أ د ر اؾ  م ا ل يػ ل ة  ال ق د   ْ  َ  ْ   ُ َ ْ َ    َ  َ  َ  ْ ر   (ٕ)َ َ   َ  ر  خ يػ ر  م ن  أ ل ف  ش ه  ْ  ٍ ل يػ ل ة  ال ق د   َ   ِ  َْ   ْ  ِ  ٌ  ْ  َ   ِ  ْ  َ [، فهي ليلة فاضلة، بل ٖ-ٔالقدر: { ] َ ْ َ ُ   ْ 
ة يكفي ُب فضلها ىذه السورة العظيمة اليت أنز٢تا اهلل عز ىي أفضل ليإب العاـ على اإلطبلؽ، وىذه الليل

وجل ُب كتابو، وٝتيت باٝتها سورة القدر، ىذه الليلة من الليإب الفاضلة وسبق معنا قبل قليل أنو ال تبلـز 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٖٛٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

بُت فضل الزماف وبُت العمل، ولذلك فإف أؤب ما ينشغل بو ا١ترء ُب األوقات الفاضلة األعماؿ اليت تكوف 
ا فاضلة، فليلة القدر فيها أعماؿ فاضلة ٓتصوصها، فمن األعماؿ الفاضلة ٓتصوص ليلة القدر: ما جاء فيه

أهنا سألت النيب صلى اهلل عليو وسلم أرأيت إف أدركت ليلة القدر ماذا  -رضي اهلل عنها–ُب حديث عائشة 
، ىذا يدلنا على أف من األشياء الفاضلة ُب ليلة )قوٕب اللهم إنك عفو ٖتب العفو فاعف عٍت(أقوؿ؟ قاؿ: 

)اللهم إنك القدر الذي يعملها ا١تسلم أف يدعو اهلل عز وجل ٔتطلق الدعاء وأف يدعو هبذا الدعاء ٓتصوصو 
 .عفو ٖتب العفو فاعف عٍت(

شر وقاؿ األمر الثا٘ب من أعماؿ ىذه الليلة: وىو أف ينشغل ا١ترء بقياـ الليل، وقد كاف النيب ٭تيي الع
، فدلنا ذلك على أف من )من قاـ ليلة القدر إٯتانًا واحتسابًا غفر لو ما تقدـ من ذنبو(صلى اهلل عليو وسلم: 

أفضل العبادات اليت يتقرب هبا العباد إٔب ربو جل وعبل ُب الليلة اليت يظنها ليلة القدر أف يتقرب إليو جل 
من الصحابة ومن  -رٛتهم اهلل–ولذا جاء أف السلف  وعبل بصبلة الليل وبالتهجد واإلنابة لو سبحانو،

–بعدىم أنو إذا دخلت عليهم العشر األواخر زادوا ُب قيامهم، كما جاء ذلك عن سعيد بن جبَت وغَته 
 .-رضي اهلل عن اٞتميع

األمر الثالث الذي ينشغل بو ا١ترء ُب ىذه األياـ وىو من باب األعماؿ الفاضلة: أنو ينشغل فيها 
                               ً                                                ا١تساجد وسيعقد بعد ذلك ا١تؤلف باب ا ُب االعتكاؼ وأحكامو، والنيب صلى اهلل عليو وسلم كاف بلزـو 

                           ُ                                                                يعتكف ُب العشر األواخر حينما أ ري ليلة القدر وأهنا فيها، فدلنا ذلك على أف لزـو ا١تساجد من األمور 
                                            ً     ً  الفاضلة ا١تقصودة ُب ىذه األياـ الفاضلة ولو شيئ ا يسَت ا.

 ذا؟.١تاذا أقوؿ ى س:
                    ً                                                       ألف بعض الناس يريد خَت ا ولكنو رٔتا ينشغل ٔتفضوؿ عن فاضل، فرٔتا انشغل ا١ترء ُب ىذه  جػ:

األياـ بأمور ىي فاضلة ُب ذاهتا لكنها مفضولة ُب ىذا الوقت، فرٔتا انشغل بو عن قياـ الليل فًتاه ال يقـو 
غالو ُب األياـ العشر األواخر من رمضاف الليل، أو تراه ال يدعو اهلل عز وجل، أو ال يلـز ا١تساجد بسبب انش

               ً                                                                                بتوزيع طعاـ مثبل  أو صدقة أو ٨تو ذلك أو بانشغالو بأداء عمرة، فإف العمرة ُب أوؿ رمضاف وُب آخره سواء، 
 ولكن األفضل ُب ىذه الليلة ىي األمور الثبلثة اليت ذكرناىا قبل قليل.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٖٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 *** المتن ***
، أف رجااًل من أصحاِب النبي صلى اهلل عليو -نورضي اهلل ع-عن عبد اهلل بن ُعمر  - ٜٕٓ

)َأرى وسلم ُأُروا ليلَة القدِر في المناـ، في السبع األواِخر. فقاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: 
 .ُرؤياكم قد تواطَأت في السبِع األواخِر، فَمن كاف ُمتحرّْيها، فليتحرَّىا في السبِع األواِخر(

 :*** الشرح ***
 الحديث:مفردات 

في السبع  ،أف رجااًل من أصحاِب النبي صلى اهلل عليو وسلم ُأُروا ليلَة القدِر في المناـ) قولو:
ُ                           أي رأوىا ُب ا١تناـ، معٌت أهنم أ ر وا ليلة القدر ٖتتمل أمرين: : (األواِخر  ُ                           

                    ُ                                                        األمر األوؿ: إما أهنم أ روا قبل دخوؿ السبع األواخر أف ليلة القدر ُب السبع األواخر.
ُ                                                       األمر الثا٘ب: أهنم ُب أثناء السبع األواخر أ ر وا ليلة القدر، رأوا أف ىذه الليلة اليت ىم فيها ىي ليلة   ُ                                     

 القدر. 
فا١تعنياف قائماف، وإف كاف بعض أىل العلم يرجح ا١تعٌت األوؿ وىو أنو رأوىا قبل؛ ألف  النيب صلى 

، فدؿ على أف قوؿ حرىا ُب السبع األواخر()فمن كاف متحريها فليتاهلل عليو وسلم قاؿ ُب آخر اٟتديث: 
 النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف قبل السبع، فهذا ٤تتمل وعلى العمـو األمر واسع ُب ذلك.

 أرى يعٍت أعلم. :(فقاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: َأرى) قولو:
م قد توافقت وقد يعٍت أعلم أف رؤياك :(َأرى ُرؤياكم قد تواطَأت في السبِع األواخرِ ) قولو:

 اجتمعت على أف ليلة القدر ُب السبع األواخر.
ىذه اٞتملة ُب قوؿ النيب صلى اهلل  :فَمن كاف ُمتحرّْيها، فليتحرَّىا في السبِع األواِخر() قولو:
، جاء رواية أخرى ُب صحيح البخاري بتغيَت )فمن كاف متحريها فليتحرىا ُب السبع األواخر(عليو وسلم: 

كانوا ال يزالوف يقصوف على النيب صلى اهلل   -رضي اهلل عنهم–، فجاء ُب البخاري أف الصحابة عدد الليإب
)أرى رؤياكم قد عليو وسلم الرؤيا أهنا ُب الليلة السابعة من العشر األواخر، فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٓٗٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

، ىاتاف الروايتاف و٫تا ُب الصحيح ر(تواطأت ُب العشر األواخر، فمن كاف متحريها فليتحرىا ُب العشر األواخ
أف النيب صلى اهلل عليو وسلم د٢تم مرة على السبع ود٢تم مرة على العشر األواخر، مع أف ٥ترج اٟتديث 
فيهما واحد، وىذا يدلنا على أنو رٔتا قاؿ لبعضهم أهنا ُب سبع، وقاؿ آلخرين على أهنا ُب العشر األواخر، 

 عليو وسلم ٭تتمل أمرين: وىذا القوؿ من النيب صلى اهلل
 األمر األوؿ: ٭تتمل أف تكوف ُب السبع ُب تلك السنة خاصة.

 األمر الثا٘ب: ٖتتمل أهنا ُب السبع ُب السنوات كلها، وسنشَت ٢تذا ُب اٟتديث الذي بعده.
 فقو الحديث:

 رمضاف.                           ُ                                          ا١تسألة األؤب: أف ليلة القدر ت رجى ُب السبع األواخر من العشر األخَتة من شهر 
ا١تسألة الثانية: ُب مسألة داللة تواطؤ الرؤيا، فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم استدؿ بتواطؤ رؤى 
: ليست كل رؤيا مقبولة،                                                                         ً                       الصحابة، فهل نقوؿ: إف تواطؤ الرؤيا يكوف لو داللة ُب الشرع أـ ال؟ نقوؿ: أوال 

 يراىا النائم ثبلثة أنواع: فقد جاء ُب الشرع عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أف الرؤى اليت
 النوع األوؿ: رؤيا من الشيطاف يتبلعب هبا ببٍت آدـ.

 النوع الثا٘ب: رؤيا من حديث النفس.
 النوع الثالث: رؤيا تكوف معربة من الرٛتن جل وعبل.

ىذه من جهة، ومن جهة أخرى أف الناس الذين يروف ىذه الرؤى ليسوا سواء ُب قبوؿ رؤاىم، 
كانوا   -رضي اهلل عنهم–                                  ً                    ثر: أف أصدؽ الناس رؤيا أصدقهم حديث ا. وال شك أف الصحابة ولذلك جاء ُب األ

                          ً                                                                من أعدؿ الناس وأصدقهم حديث ا، ولذلك اعترب النيب صلى اهلل عليو وسلم رؤاىم وتواطأىا على معٌت معُت، 
اٞتليل ا١تشهور                                              ُ                                 وىذا يدلنا على مسألة مهمة: أنو ليست كل رؤيا ت قبل، وقد كاف ٤تمد بن سَتين التابعي

ُ                                         وىو أشهر من ع رؼ بتأويل الرؤى وتعبَتىا بعد عهد الصحابة      ُ               كاف ي سأؿ عن األربعُت   -رضي اهلل عنهم–            
                                               ُ                                            من الرؤى فبل ٬تيب إال عن واحدة، فلذلك ليس كل مًتائ ت قبل رؤياه، وليس كل رؤيا تقبل ُب ذاهتا ١تا سبق 

 من األقساـ اليت ذكرناىا. 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٔٗٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                                                     ً            أصبح كثَت من الناس يأخذوا رؤى من ٣تاىيل ويبٍت عليها أحكام ا كثَتة، بل  واٟتقيقة ُب زماننا ىذا
أصبح الناس يًتاءوف مىت تكوف ليلة القدر، فنقوؿ: إذا كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم وىو من ىو ْتيث أف 

ً       ً                                                         الوحي يتنزؿ عليو صبح ا وعشي ا ومع ذلك خفيت عليو ليلة القدر، فمن باب  أؤب وأحرى ١تن بعد ه، و٧تد                    
                      ً            ، قلت قبل قليل: إف كثَت ا من الشراح )قد تواطأت رؤياكم(ىنا أف النيب صلى اهلل عليو وسلم حينما قاؿ: 

يرى أف الرؤيا كانت قبل الوجود وليست بعده وكثَت من ا١تًتائُت يراىا بعد الوجود فيجعل ضعفة العلم يظنوف 
، وال شك أف ىذا كلو خبلؼ مقاصد الشرع ُب مسألة أف ليلة القدر قد فاتت فبل ٬تتهدوف ُب األياـ الباقية

 معرفة ليلة القدر ومىت تكوف.
                                      ُ                                                ا١تسألة الثالثة: وىي قضية أف الرؤى إ٪تا ي ستدؿ هبا على األمور الوجودية وال يستدؿ على األحكاـ 

 .-رٛتهم اهلل–                                        ُ                                   الشرعية، وىذا فرؽ مهم وملمس دقيق ٬تب أف ي نتبو لو، أشار لو ٚتاعة من أىل العلم 
 *** المتن ***

)تحرَّوا ليلَة ؛ أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: -رضي اهلل عنها-وعن عائشَة  - ٕٓٔ
 .القدِر في الوتِر من العشِر األواخِر(

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

 ىذه اٞتملة تدلنا على أمرين: :(تحرَّوا ليلَة القدرِ ) قولو:
 ُب العبادة فيكوف التحري بالعمل.األمر األوؿ: على االجتهاد 

يقولوف:  -رٛتهم اهلل–األمر الثا٘ب: يكوف معٌت ٖتروا أي أف ليلة القدر أرجى، ولذلك فإف الفقهاء 
. وىي أرجى ليلة سبع وعشرين، وقيل: ليلة ثبلث  إف ليلة القدر ُب األوتار أرجى وليست على سبيل اٞتـز

 اديث اليت بعده.وعشرين، وواحد وعشرين كما سنذكر ُب األح



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٗٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

زيادة ُب الوتر ىذه ليست موجودة ُب مسلم وإ٪تا تفرد هبا البخاري، أما رواية : (في الوترِ ) قولو:
، وىذا أشار لو اجملد ُب ا١تنتقى وغَته من أىل العلم وزيادة )ٖتروا ليلة القدر من العشر األواخر(مسلم فإهنا: 

 ، من مفاريد البخاري.)ُب الوتر(
 فقو الحديث:

ا١تسألة األؤب: ىذا اٟتديث فيو دليل على أف ليلة القدر إ٪تا ىي ُب العشر األواخر من رمضاف 
حينما قاؿ: إف ليلة القدر ُب رمضاف كلو. بل بالغ عبد اهلل بن  -رٛتو اهلل–   ً                   خبلف ا أليب حنيفة النعماف 

بالعشر األواخر. ولكن  فقاؿ: إف ليلة القدر تكوف ُب السنة كلها، وليست خاصة -رضي اهلل عنو–مسعود 
 ىذا اٟتديث دليل على أهنا خاصة بالعشر األواخر من رمضاف دوف ما عداىا.

                                                                 ُ                     ا١تسألة الثانية: أف ىذا اٟتديث دليل على أهنا ليست خاصة باألوتار وإ٪تا ت رجى باألوتار؛ لقولو: 
                       ُ       إهنا ال ٗتتص باألوتار وإ٪تا ت رجى ُب            ً     ً                          ، وٓب ٬تـز جزم ا تام ا، ولذلك الفقهاء يقولوف: )ٖتروا ليلة القدر ُب الوتر(

 األوتار.
 *** المتن ***

؛ أفَّ رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم كاف -رضي اهلل عنو-وعن أبي سعيِد الُخدري  - ٕٔٔ
وىي -يعتكُف في العشِر األوَسِط من رمضاَف. فاعتكَف عاًما حتى إذا كانْت ليلُة إحدى وعشرين 

)َمْن اعتكَف معي فليعتكِف العشَر األَواِخَر. فقد قاؿ:  -يحتها من اعتكاِفوِ الليلُة التي يخرُج من َصب
ُأريُت ىذه الليلَة، ثم أُْنسيُتها، وقد رأيتُني أسجُد في ماٍء وطيٍن من َصِبيحتها. فالتمُسوىا في العشِر 

عريٍش، فوكَف . َفمطرِت السماُء تلك الليلة، وكاف المسجُد على األواخر. والتمُسوىا في كلّْ وتٍر(
المسجُد، فأبصرْت عيناي رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وعلى جبهِتو أثُر الماِء والطيِن من ُصبح 

 إحدى وعشرين.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٗٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم يعتكف : (كاف يعتكُف في العشِر األوَسِط من رمضافَ ) قولو:
رضي اهلل –من أوسطو ٍب من آخره، وعلى ذلك استقر أمره كما ذكر أبو سعيد  من رمضاف كلو من أولو ٍب

 ُب ىذا اٟتديث. -عنو
جاء ُب رواية أخرى ُب الصحيحُت  :(فاعتكَف عاًما حتى إذا كانْت ليلُة إحدى وعشرين) قولو:

من حديث أيب سلمة عن أيب سعيد: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ ذلك ُب صبيحة عشرين. وىذا يدلنا 
على أف قوؿ أيب سعيد: حىت إذا كاف ليلة إحدى وعشرين. معٌت ذلك أي بعد انقضاء ليلة عشرين 

ليـو الذي يليو وىذا من باب التجوز وإال فإف الرواية األؤب وانتهائها، فكأنو عرب عن انتهاء الليلة بابتداء ا
أصرح وأصح؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قبل دخوؿ العشر، وقد ذكر ابن ناصر الدين ُب شرحو ٟتديث 
عاشوراء أف العرب يتساىلوف ُب تسمية األياـ فقد يسموف اليـو ٔتا يليو فيسموف التاسع بالعاشوراء، ويسموف 

ين باٟتادي والعشرين بناء على اختبلفهم ُب طريقة اٟتساب والعد، وىذه طريقة معروفة عند العرب العشر 
   ً                                                                               قدٯت ا، إذف فبل تعارض بُت ىذه الرواية ُب حديث أيب سعيد وُب الرواية اليت جاءت ُب الصحيحُت من 

عناىا وال فرؽ حديث أيب سلمة بن عبد الرٛتن عن أيب سعيد ُب صبيحة عشرين فإف تلك مفسرة وىذه ٔت
 بُت ذلك، وإ٪تا ىو استخداـ لغوي فقط.

ىذه اٞتملة تدلنا على مسألة وىي  :(وىي الليلُة التي يخرُج من َصبيحتها من اعتكاِفوِ ) قولو:
قضية مىت كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٮترج من اعتكافو؟ فإنو كاف ٮترج من اعتكافو إذا انقضى الليل، 

أنو قاؿ للنيب صلى اهلل عليو وسلم:  -رضي اهلل عنو–اهلل بن أنيس اٞتهٍت عن أبيو وقد جاء من حديث عبد 
                                ً                                                            إ٘ب إماـ قومي بالبادية فاجعل ٕب يوم ا أو ليلة آٌب مسجدؾ. فدلو النيب صلى اهلل عليو وسلم على ليلة من 

االعتكاؼ  رمضاف فكاف يأٌب ا١تسجد فيمكث فيو من غروب الشمس إٔب صبيحتها فدلنا على أف السنة أف
 أف يستمر إٔب طلوع الصبح الذي بعده.

               ً       أي من كاف معتكف ا معي. :(َمْن اعتكَف معي) قولو:



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٗٗٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

أي فليبقى ُب معتكفو وليستمر اعتكافو معي فإ٘ب سأمد : (فليعتكِف العشَر األَواِخرَ ) قولو:
            ً  ُ    االعتكاؼ عشر ا أ خر.

، أي أنو صلى اهلل عليو وسلم )أُريت(ولو: يعٍت ليلة القدر، ومعٌت ق :(فقد ُأريُت ىذه الليلةَ ) قولو:
، أي الرؤيا با١تد رؤيا ا١تناـ؛ ألف رؤيا ا١تناـ بينها النيب )أُريت(رأى أنو قيل لو أهنا ليلة القدر، وليس معٌت قولو: 

 .)أُريت ىذه الليلة(صلى اهلل عليو وسلم وبُت ما رآه فيها وإ٪تا 
                  ُ                                                 أي قيل ٕب وقتها ٍب أ نسيتها، وىذا األمر إ٪تا ذلك ٟتكمة أرادىا اهلل عز وجل،  :(ثم أُْنسيُتها) قولو:

ِإ٘بِّ أَلَْنَسى َأْو أَُنس ى )وقد جاء ُب ببلغات اإلماـ مالك ُب ا١توطأ أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
ٌت ومقصد أراده اهلل عز وجل، ، فما من أمر ينساه النيب صلى اهلل عليو وسلم إال وتكوف فيو سنة ومع(أِلَُسن  

                                       ً                                                         إذ اهلل عز وجل قد تعهد لنبيو بأال ينسى شيئ ا من الشرع وما نس اه اهلل عز وجل لنبيو فإ٪تا ىو ٟتكمة أرادىا 
                                                            ً                           اهلل عز وجل وذلك لكي ٬تتهد الناس ُب ىذه العشر كلها وأال يقصدوا يوم ا بعينو، وأف يبذلوا وقتهم 

ـر خَت ا عظيم ا ُب ىذه األياـ وال يدري ٔتا ي غفر لو أُب وجهدىم ُب االجتهاد ُب ىذه األي ً                          ُ           اـ فإف ا١ترء لن ٭ت       ً      ُ                
ً                       ليلة القدر أـ ُب غَتىا من الليإب فإف آخر شهر رمضاف وقت أيض ا عظيم ومقصود با١تغفرة.                                                         

                               ُ                                 وىذه أمر آخر غَت األمر األوؿ الذي أ ريو النيب صلى اهلل عليو وسلم، وإ٪تا  :(وقد رأيتُني) قولو:
 ، ىذه رؤيا مناـ.رأيتٍت()قد 

يعٍت ُب صبيحتها يعٍت ُب صبحها، فرأى النيب صلى اهلل عليو وسلم قبل  :(من َصِبيحتها) قولو:
إتياف ليلة القدر أنو إذا جاءت ليلة فإنو ُب النهار يعٍت كأنو رأى أنو كاف ُب صبح تلك الليلة وأنو سجد على 

 ماء وطُت.
ىذه اٞتملة تدلنا على مسألة وىي قضية أف من أفضل  :(اخرفالتمُسوىا في العشِر األو ) قولو:

           ُ                                                                              األعماؿ اليت ت فعل ُب ليلة القدر لزـو ا١تسجد واالعتكاؼ فيو، ولذلك فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا 
 ُ                                                                         أ ري أف ليلة القدر ُب العشر األواخر لـز ا١تسجد فيو وأمر أصحابو أف يلزموه فيو.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٘ٗٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ُب األوتار من العشر األواخر أي ُب كل وتر من العشر األواخر،  :(وترٍ والتمُسوىا في كلّْ ) قولو:
رضواف –                                                        ُ                              وقد ذكرنا قبل أف الفقهاء يقولوف: إهنا ال ٗتتص باألوتار وإ٪تا ت رجى فيو. وسبب ذلك أف الصحابة 

شهر اختلفوا ُب كيفية حساب األوتار، ىل يكوف حساب األوتار من ىذه العشر باعتبار أوؿ ال -اهلل عليهم
أـ باعتبار آخره؟ فمن اعتربه باعتبار أولو فإف الليإب الوترية تكوف وترية وىي اٟتادي والعشرين، والثالث 
والعشرين، وا٠تامس والعشرين وىكذا، ومن اعتربىا باعتبار هناية الشهر كما جاء عن بعض الصحابة ونقلو 

كوف ُب الليإب الشفعية، إذ آخر ليلة من رمضاف ٤تمد بن نصر ا١تروزي وغَته فإف األوتار من العشر األواخر ت
ىي ليلة الثبلثُت وآخر ثبلث لياؿ من رمضاف ىي ليلة ٙتاف وعشرين إذ يعقبها ليلة تسع وعشرين وثبلثُت 

ُب فهم معٌت األوتار أىي باعتبار أوؿ الشهر أـ  -رضواف اهلل عليهم–وىكذا، بناء على اختبلؼ الصحابة 
                                   ُ                                        ٬تزموا باعتبار الوترية وإ٪تا قالوا: ت رجى. بناء على أف أغلب الصحابة أف حساب ُب آخره فإف الفقهاء ٓب

 الوتر يكوف بابتداء الشهر.
يعٍت أف سقف ا١تسجد ٓب يكن لو سقف يكنهم من ا١تطر  :(وكاف المسجُد على عريشٍ ) قولو:

ً                                                       وإ٪تا كاف عريش ا من سعف النخل وغَته، فكاف ا١تطر ينزؿ من بُت ثقوبو ومن بُت   ذلك السعف.            
ّ        أي ساؿ وقط ر ا١تطر. :(فوكَف المسجدُ ) قولو:           
فأبصرْت عيناي رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وعلى جبهِتو أثُر الماِء والطيِن من ) قولو:

                                            ً                         ىنا ٧تد أف رؤيا النيب صلى اهلل عليو وسلم ٖتققت ٘تام ا كما رآىا، وىذا معٌت ما  :(ُصبح إحدى وعشرين
                                          ً                                         ً  جاء ُب اٟتديث أف أصدؽ الناس رؤيا أصدقهم حديث ا، فالنيب صلى اهلل عليو وسلم أصدؽ الناس حديث ا 

ً                 فكانت رؤياه كفلق الصبح كما يراه النيب صلى اهلل عليو وسلم يكوف صحيح ا ٓتبلؼ غَته من الن اس، فبل بد                                                               
ُ                                                                 أف يكوف ٢تم من خ لف لوعد وكذب ُب حديث و٨تو ذلك، ولذلك تتغَت رؤياىم وال تكوف دقيقة وال                

ً                                 مصيبة، ولذلك ٨تن ننظر دائم ا للرائي وننظر دائم ا لنوع الرؤيا وال ٧تـز بكل الرؤيا.                    ً                          
 فقو الحديث:



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٙٗٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

عشر األواخر أف تكوف على أف األرجى من ليإب ال -رٛتو اهلل–ىذا اٟتديث استدؿ بو الشافعي 
                                         ً                                              ُ    ليلة القدر ىي ليلة الواحد والعشرين استدالال  هبذا اٟتديث، قاؿ: ٍب يليو ليلة ثبلث وعشرين ٟتديث أ نيس 

 . -رضي اهلل عنو–اٞتهٍت 
كابن عباس وابن عمر   -رضي اهلل عهنهم–وأما الذي عليو مشهور ا١تذىب وقوؿ كثَت من الصحابة 

     ُ                                                                     اليت ت رجى فيها ليلة القدر ىي ليلة سبع وعشرين، وعلى العمـو فإف ىذه الليلة  ُ                       وأ يب وغَتىم أف أرجى الليإب
                                                                   ً     ً                 قد أخفاىا اهلل عز وجل عن نبيو ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم، وٓب ٬تـز الصحابة جزم ا تام ا هبا وإ٪تا ٭تلفوف 

حرى، ولذلك على غلبة ظنهم فإذا كاف قد خفي عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فمن بعدىم أؤب وأ
       ً                                                                                فإف كثَت ا من احملققُت ومنهم ابن دقيق العيد وغَته ١تا رأى االختبلؼ البُت ُب األحاديث وعن الصحابة ُب 
تقرير ليلة القدر مالوا إٔب أف ليلة القدر متنقلة، وكوهنم متنقلة أو ثابتة علمها عند اهلل عز وجل، وإ٪تا ٨تن 

                                 ً                     باالجتهاد ُب ىذه العشر فإف ُب ذلك سر ا وحكمة أرادىا اهلل عز نتبع ما جاء عن النيب صلى اهلل عليو وسلم 
 وجل لعباده ا١تؤمنُت.

 *** المتن ***
 .باب االعتكاؼ

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

، وىو باب   -رٛتو اهلل–ىذا الباب ختم بو ا١تصنف  :)باب االعتكاؼ( قولو: كتاب الصـو
 ا١تسجد للطاعة، إذف أمراف:االعتكاؼ، وا١تراد باالعتكاؼ ىو لزـو 

األمر األوؿ: لزـو ا١تسجد، فبل يكوف اعتكاؼ إال بلزـو مسجد، وبناء على ذلك فإف لزـو ا١ترء 
ا يبنيو فإنو ال يسمى مسجد ا  ً   داره ال يسمى اعتكاف ا ولو كاف لطاعة، ولو كاف قد جعل ُب داره مسجد                          ً                                           ً                  

                 ُ                                وسلم أنو أمر أف ي بٌت ُب الدور ا١تساجد فا١تراد بالدور با١تعٌت ا٠تاص، وأما ما جاء عن النيب صلى اهلل عليو 
عل فيها مسجد ليجتمع الناس فيو ويصلوا فيو وليس ُب كل بيت  ُ                                                        ىنا ىي البيوت أي أف البيوت واألحياء ٬ت                                     



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٚٗٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

رضي اهلل عن –بعينو يوضع مسجد وإف كاف فعلو ٚتاعة من أىل العلم والصحابة كعتباف بن مالك وغَته 
ً         ً                             ُ                   بد أف يكوف ا١تسجد ٥تصص ا وموقوف ا للطاعة، وىذا ا١تسجد قد يكوف ت قاـ فيو الصبلة وقد ، إذف ال -اٞتميع                    

يكوف ال تقاـ فيو الصبلة، فإف ىناؾ مساجد ال تقاـ فيو الصبلة إما لكوهنا قد ىجرت، وإما لكوهنا قد بٍت 
ا١تساجد اليت تكوف                                         ً                              ّتانبها مسجد آخر، أو لكوف ىذا ا١تسجد أحيان ا ال يصلى فيو إال فرض واحد كحاؿ 

                                                  ً                                      ّتانب بعض الشركات والدوائر فهو مسجد مهيأ ٥تصوص موقوف ا على العبادة ومع ذلك فإنو ال يصلى فيو 
إال فرض واحد من فرائض الصلوات ا٠تمس لوجود ا١توظفُت وما عداه ذلك فبل يوجد فيو مصل ومع ذلك 

ً      ً       ً   يبقى على اٝتو وىو ا١تسجد، فما داـ مسجد ا ٤تاط ا ومبني ا هب ذا ا١تعٌت فإنو يصح االعتكاؼ فيو، لكن                                    
الفقهاء يقولوف: ال بد أف يكوف ا١تسجد ٦تا تقاـ فيو اٞتماعة إف كاف ا١تعتكف ٦تن تلزمو اٞتماعة، فعلى 

 ذلك ا١ترأة ال يلـز أف تعتكف ُب مسجد فيو ٚتاعة وإ٪تا لو اعتكفت ُب مسجد مهجور و٨تو ذلك جاز.
ة، ال بد أف يكوف ىناؾ طاعة، فمن لـز ا١تسجد لغَت طاعة وإ٪تا األمر الثا٘ب: لزـو ا١تسجد للطاع

                                                      ً  لزمو ألجل أجرة يعملها و٨تو ذلك فنقوؿ: ىذا ال يسمى اعتكاف ا.
.  وال بد بعد قوؿ أىل العلم للطاعة فبل بد من النية نية االعتكاؼ الدخوؿ فيو واللزـو

 *** المتن ***
صلى اهلل عليو وسلم كاف يعتكُف العشَر ؛ أف النبي -رضي اهلل عنها-عن عائشَة  - ٕٕٔ

 األواخَر من رمضاَف حتى توفَّاه اهلل عز وجل، ثم اعتكَف أزواُجو بعده. 
وفي لفٍظ: كاف رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يعتكُف في كلّْ رمضاَف، فإذا صلى الغداَة جاء 

 مكانَو الذي اعتكَف فيِو.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
 .-رضي اهلل عنها–أي من حديث عائشة : )وفي لفٍظ( قولو:



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٛٗٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

أي ُب كل رمضاف يلـز  :)كاف رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يعتكُف في كلّْ رمضاَف( قولو:
 االعتكاؼ من باب التأكيد.

فإذا صلى الغداة أي صلى الفجر، جاء  :)فإذا صلى الغداَة جاء مكانَو الذي اعتكَف فيِو( قولو:
عتكف فيو تقصد بذلك موضع ا٠تيمة الذي كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٬تلس فيو، فقد  مكانو الذي ا

عل لو خيمة فيعتكف فيها، إذ النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف حيي ا وٓب  ُ                                                         ً     كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٬ت                            
لغداة دخل مكانو وإذا صلى ا:يكن ٭تب أف ينظر الناس إليو ُب ىيئات كثَتة، وىذا اٟتديث لو تتمة فإنو 

الذي اعتكف فيو، قاؿ: فاستأذنتو عائشة أف تعتكف، فأذف ٢تا، فضربت فيو قبة، فسمعت هبا حفصة، 
فضربت قبة، وٝتعت زينب هبا، فضربت قبة أخرى، فلما انصرؼ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم من الغداة 

  ... اٟتديث. ، فأخرب خربىن(ما ىذا؟)أبصر أربع قباب، فقاؿ: 
 فقو الحديث:

ا١تسألة األؤب: أف االعتكاؼ مستحب ١تبلزمة النيب صلى اهلل عليو وسلم لو، والنيب صلى اهلل عليو 
وسلم الـز ىذا العمل لفضلو وعظيم األجر فيو، وقد ذكرت قبل قليل أف أىل العلم يقولوف: إف من أفضل 

وه، ومن عجيب االعتكاؼ مع مبلزمة النيب العبادات اليت تفعل ُب ليلة القدر لزـو ا١تساجد باالعتكاؼ و٨ت
                                        ُ                                            صلى اهلل عليو وسلم لو وأمره أصحابو كحديث أ نيس وغَته وفعل أزواجو فإنو ٓب يرد حديث ُب فضلو 
ٓتصوصو، ال يوجد حديث أف من اعتكف فلو من األجر كذا وكذا، وىذا يدلنا على أف ا١تؤمن ُب بعض 

                    ُ                       ؼ ما ىو األجر الذي ر تب عليو على سبيل ا٠تصوص.األعماؿ يعملها جملرد االمتثاؿ وإف ٓب يعر 
ا١تسألة الثانية: أف أفضل أوقات االعتكاؼ ىي العشر األواخر؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم لـز 

 ا١تسجد فيها.
ً                                          ا١تسألة الثالثة: أف االعتكاؼ ليس خاص ا بالرجاؿ بل حىت النساء يعتكفن، فإف عائشة  رضي اهلل –                                 

اعتكفت أزواجو بعده. أي بعد النيب صلى اهلل عليو وسلم، واعتكاؼ ا١ترأة ُب ا١تسجد قالت: ٍب  -عنها
يقولوف: إف كاف ٢تا زوج فبل بد من إذنو وإف ٓب يكن ٢تا زوج فبل يلـز إذنو ألهنا ليست ٤تتبسة بعقد الزوجية 

 لوفاتو و٨تو ذلك.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٗٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ً               ها مسالة مهمة جد ا وىي قضية أف ا١تسألة الرابعة: ُب اٞتملة األخَتة من اللفظ اآلخر للحديث في                
ا١تعتكف يستحب لو خلوتو بنفسو؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف إذا صلى الفجر وىي الغداة ذىب 
                                                 ً                ً               ً             ١تعتكفو أي للمكاف ا٠تاص الذي يلزمو ٍب خلى بنفسو ذاكر ا هلل عز وجل وتالي ا لكتابو ومتفكر ا ُب معا٘ب ىذا 

ز وجل وصفاتو، فا١تؤمن يعمل ىذه األمور كلها ُب ٤تل اعتكافو الذي الكتاب العظيم وُب أٝتاء اهلل ع
 يعتكف فيو.

                 ُ                                                                 ا١تسألة ا٠تامسة: است دؿ على مسألة من ىذا اٟتديث ُب قضية ابتداء االعتكاؼ وانتهاؤه، حينما 
                                          ُ                    : كاف يعتكف ُب العشر األواخر. يقوؿ الفقهاء: ي ستحب أف يكوف دخولو -رضي اهلل عنها–قالت عائشة 

)امكثوا عتكاؼ قبل ليلة واحد وعشرين؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب حديث أيب سعيد قاؿ ٢تم: لبل
، قا٢تا يـو العشرين يعٍت قبل الغروب، مشس يـو العشرين وابتداء ليلة ُب ا١تسجد والزموا فابقوا ُب معتكفكم(

ُب ا١تعتكف قبل غروب مشس يـو                                                 ُ            واحد وعشرين فلذلك استدؿ اإلماـ أٛتد وغَته على أنو ي ستحب الدخوؿ
                                                           ً                          واحد وعشرين ودخوؿ ليلة واحد وعشرين لكي يكوف ىذه الليلة كامبل  ُب معتكفو، وٮترج من معتكفو 

 بانتهاء ليلة العيد.
 *** المتن ***

؛ أنها كانت تُػَرجّْل النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم وىي -رضي اهلل عنها-وعن عائشَة  - ٖٕٔ
 ي المسجِد، وىي في ُحجرتها، يناوُلها رأَسو.حائٌض، وىو ُمعتكٌف ف

 وفي روايٍة: وكاف ال يدخُل البيَت إال لحاجِة اإلنساِف.
فما أسأُؿ عنو  -والمريُض فيو-وفي روايٍة: أفَّ عائشَة قالت: إني كنُت ألدخُل البيَت للحاجِة 

 إال وأنا مارٌَّة.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٓ٘ٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ومعٌت ترجل النيب صلى اهلل عليو وسلم أي : (تُػَرجّْل النبيَّ صلى اهلل عليو وسلمأنها كانت ) قولو:
ّ                 ترجل شعره، وترجيل الشعر يشمل أمرين: يشمل وضع الدىن عليو، ويشمل أيض ا كد ه ٔتشط و٨توه، فهو      ً                                                                  

.                                              ً             ً ترجيلو با١تشط ووضع الدىن عليو فكبل٫تا يسمى دىان ا ويسمى ترجيبل 
 نا حائض ال أدخل ا١تسجد وىذا ا١تانع من دخوؿ ا١تسجد.أي وأ :(وىي حائضٌ ) قولو:
وىذا يدلنا على أف إخراج  :(وىو ُمعتكٌف في المسجِد، وىي في ُحجرتها، يناولُها رأَسو) قولو:

 البعض ال يأخذ حكم إخراج الكل، فالنيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا أخرج رأسو وٓب ٮترج باقي جسده.
جاء من حديث ٤تمد بن شهاب  :(يدخُل البيَت إال لحاجِة اإلنسافِ  وفي روايٍة: وكاف ال) قولو:

 تفسَت معٌت ٟتاجة اإلنساف وأهنا البوؿ والغائط.
ذكرت  :(والمريُض فيو-وفي روايٍة: أفَّ عائشَة قالت: إني كنُت ألدخُل البيَت للحاجِة ) قولو:

البيوت ٟتاجة ٖتتاجها، وا١تريض فيو                                                     ً     عن نفسها أهنا كانت إذا اعتكفت خرجت من ا١تسجد فتدخل بيت ا من 
ً   يعٍت يكوف فيو مريض ا.                  

يعٍت ال ٕتلس معو وال تسأؿ عن حالو وإ٪تا وىي واقفة تسأؿ   :(فما أسأُؿ عنو إال وأنا مارَّةٌ ) قولو:
 كيف ىو و٨تو ذلك.

 فقو الحديث:
حديث ا١تسألة األؤب: أف إخراج ا١تعتكف لبعض جسد ال يأخذ حكم إخراج كلو كما جاء ُب 

 عائشة.
 ا١تسألة الثانية: وىي قضية ما الذي يقطع االعتكاؼ؟ نقوؿ: إف االعتكاؼ ينقطع بأحد أمرين:

د  }األمر األوؿ: باٞتماع؛ لقوؿ اهلل عز وجل:  ر وى ن  و أ نػ ت م  ع اك ف وف  ُب  ال م س اج  ِ  ِ و ال  تػ ب اش    َ  َ  ْ  ِ   َ   ُ  ِ   َ   ْ  ُ ْ َ َ     ُ  ُ  ِ البقرة: { ]َ  َ   ُ َ 
 اؼ.[، فدلنا على أف ا١تباشرة واٞتماع مفسد لبلعتكٚٛٔ

                                            ُ                                   األمر الثا٘ب: أف ا٠تروج من ا١تسجد لغَت حاجة فإنو ي فسد االعتكاؼ، فمن خرج من ا١تسجد لغَت 
 حاجة فإنو يفسد اعتكافو.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٔ٘ٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 ما الذي ينبٍت على قطع االعتكاؼ؟.: ٔس
                                                ً                          ينبٍت على قطع االعتكاؼ أف ىذا االعتكاؼ إف كاف منذور ا أي قاؿ الشخص: هلل علي نذر  جػ:

ومُت أو عشرة أياـ. و٨تو ذلك أنو إذا قطعو فيجب عليو إعادتو؛ ألف األصل ُب األياـ            ً       أف أعتكف يوم ا أو ي
                                                              ً                                     التوإب فيجب عليو إعادة ىذه األياـ كلها، وأما إذا كاف النذر متطوع ا بو ٓب ينذره وإ٪تا نوى عند الدخوؿ أف 

                      ً  د بعد ذلك ابتدأ اعتكاف ا         ً                                                             يعتكف يوم ا أو يومُت أو عشرة و٨تو ذلك فإنو إذا قطعو فبل شيء عليو، فإذا عا
ً   جديد ا.     

 حينما قلنا: إف الذي يقطع ىو ا٠تروج من ا١تسجد لغَت حاجة ما الدليل؟. :ٕس
: وكاف ال يدخل البيت إال ٟتاجة اإلنساف. قلنا: إف -رضي اهلل عنها–الدليل حديث عائشة  جػ:

حاجة اإلنساف ىي أمشل من  ابن شهاب الزىري قاؿ: إف حاجة اإلنساف ىي البوؿ والغائط. والصحيح: أف
          ّ                                                                           ذلك وإ٪تا مث ل الزىري بذلك وقصده أف ينفي أف ا١تقصود باٟتاجة أي حاجتو ألىلو، فكل حاجة تعرض 
على اإلنساف من طعاـ وشراب إذا كاف ال ٭تضر إليو ُب ا١تسجد وغَت ذلك فإنو ٬توز لو أف ٮترج ألجلها، 

ّ                ً     ً             وقد فص ل العلماء تفصيبل  طويبل  ُب أنواع اٟتاج             ُ                ُ                    ات ما الذي ي قبل وما الذي ال ي قبل، ىذه معٌت اٟتاجة.     
 ُب قضية االشًتاط؟. :ٖس
الفقهاء يقولوف: ٬توز للشخص أف يشًتط أي ٮترج من ا١تسجد لغَت حاجة. يقولوف: وىذا  جػ:

ر ج لو نوعاف:  َ             الشيء الذي ٮت   ُ             
ذلك، فقد نص ابن مفلح النوع األوؿ: فقد يشًتط ا٠تروج للقربة كعيادة مريض أو والد ووالدة و٨تو 

 أف ىذا االشًتاط مستحب.
النوع الثا٘ب: االشًتاط للخروج ١تا ال قربة فيو، مثل أف يشًتط أنو سيأكل غداءه أو عشاءه ُب بيتو، 

 فهذا االشًتاط ا١تباح يقولوف: جائز. على الصحيح من قوٕب أىل العلم، فمن أىل العلم من خالف فيو.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕ٘ٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

أىل العلم يقولوف: إف االشًتاط ُب االعتكاؼ ال يكوف إال ُب ولكن لنعلم أف احملققُت من 
                                                                                        ً   االعتكاؼ ا١تنذور فقط دوف االعتكاؼ ا١تطلق الذي بدوف نذر، فإ٪تا يشًتط ا١ترء إذا كاف اعتكافو منذور ا، 

 وأما إذا كاف اعتكافو غَت منذور فإنو ال يكوف فيو اشًتاط.
اء يقولوف: إف زيارة ا١تريض ليست حاجة، ولذلك ا١تسألة الثالثة: ُب قضية زيارة ا١تريض، الفقه

ً                          يقولوف: ال يزور ا١تعتكف مريض ا إال أف يكوف قد خرج ٟتاجة لو فوجد مريض ا فسأؿ عنو وىو مار من غَت                                       ً                          
ً                           جلوس، ومثلو اٟتديث مع الناس فإذا خرج ا١تعتكف ألجل طعامو ورأى شخص ا فبل يكلمو إال وىو مار كرد                                                              

                                           ً                        ٭تدثو ويسأؿ ويتبضع فإف ىذا إف كاف النذر واجب ا فإنو يقطعو وال شك؛ ألنو سبلـ و٨توه وأما أف يقف و 
ً            أصبح خروج ا لغَت حاجة.          

 *** المتن ***
قاؿ: قلُت: يا رسوؿ اهلل! إني كنُت نذرُت  -رضي اهلل عنو-عن ُعمر بِن الخطَّاب  - ٕٗٔ

ـِ  -وفي روايٍة: يوًما-في الجاىلية أف أعتكَف ليلًة   . )فأوِؼ بنذرؾ(؟ قاؿ: في المسجِد الحرا
 .)ليلًة(وال:  )يوًما(ولم يذكر بعض الرواة: 

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

الليلة ىي من غروب الشمس إٔب طلوع  :(إني كنُت نذرُت في الجاىلية أف أعتكَف ليلةً ) قولو:
 الفجر.

واليـو يكوف من طلوع الشمس إٔب غروهبا فدؿ على أنو ال تبلـز بُت  :(وفي روايٍة: يوًما) قولو:
 وجود اليـو والليلة.

ـِ ) قولو:  وىو مكة. :(في المسجِد الحرا
رٛتو –ىذا كبلـ اٟتافظ عبد الغٍت ا١تقدسي  :)ليلًة(وال:  ولم يذكر بعض الرواة: )يوًما() قولو:

 .-اهلل



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖ٘ٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 فقو الحديث:
االعتكاؼ، فما ىو أقل مدة يعتكفها ا١تعتكف؟ من الفقهاء من قاؿ: إنو ا١تسألة األؤب: قضية مدة 

ي لزـو ا١تسجد اعتكاف ا  ُ                    ً  ال يصح االعتكاؼ إال أف يكوف يوم ا كامبل  أو ليلة كاملة. قالوا: ألنو ٓب يرد أف ٝت                                      ً       ً                           
دؿ ُب اٞتاىلية. فيست -          ً  أو قاؿ: يوم ا-ُب أقل من ذلك كما ُب حديث عمر: إ٘ب نذرت أف أعتكف ليلة 

                                       ً              ً       ً                                 بذلك على أف أقل االعتكاؼ ال بد أف يكوف يوم ا وليلة أو يوم ا كامبل  وىذا ىو قوؿ ا١تالكية، وقالوا: إف 
                                         ً                                             النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف ٯتكث ُب ا١تسجد كثَت ا. وٓب يكن عليو الصبلة والسبلـ يسمي لزومو ا١تسجد 

ف االعتكاؼ يصح ولو ساعة. ويستدلوف ٔتا ذكره       ً                                            اعتكاف ا إال ُب رمضاف فقط، وأما اٞتمهور فإهنم يقولوف: إ
                                                                ً                        ا١تصنف، وا١تصنف أراد أف يستدؿ ٢تذا ا١تذىب قاؿ: وٓب يذكر بعض الرواة يوم ا وال ليلة. فقاؿ: إف من 
                                                      ً                                        استدؿ بأقل ما ورد. نقوؿ: إف ىذا جاء ُب بعض الروايات مطلق ا فنقوؿ بو، ولعل القوؿ األوؿ أحوط وأقرب 

                       ُ                                                 اهلل عليو وسلم ١تا سألو أ نيس أمره النيب صلى اهلل عليو وسلم أف ٯتكث ليلة كاملة.للسنة؛ ألف النيب صلى 
؛ ألف عمر                               ُ                                                      ا١تسألة الثانية: أف ىذا اٟتديث ي ستدؿ بو على أنو ٬توز أف يكوف االعتكاؼ بدوف صـو

لنعماف قاؿ: إ٘ب نذرت أف أعتكف ليلة. والليل ال صـو فيو، وخالف ُب ذلك أبو حنيفة ا -رضي اهلل عنو–
                                                ً              فقاال: إنو يشًتط الصـو ُب االعتكاؼ. ورووا ُب ذلك حديث ا عن ابن عباس  -رٛتهما اهلل–ومالك بن أنس 

وغَته وال يصح ىذا اٟتديث البتة، وحديث الباب حجة عليهم ُب أنو يصح االعتكاؼ ليلة من غَت صـو 
 الشرعية. فدؿ على أنو ليس من شرط االعتكاؼ الصـو وىو األقرب للنصوص وا١تعا٘ب

                                  ُ              ُ                                  ا١تسألة الثالثة: ُب قضية ا١تكاف الذي ي عتكف فيو، ىل ي شًتط أف يكوف ا١تعتكف ُب ا١تسجد اٟتراـ 
قاؿ: إ٘ب نذرت أف أعتكف ُب ا١تسجد اٟتراـ. فقاؿ لو النيب صلى  -رضي اهلل عنو–أـ ال؟ ىنا ٧تد أف عمر 

)ال اعتكاؼ صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: ، جاء ُب بعض األحاديث أف النيب )أوؼ بنذرؾ(اهلل عليو وسلم: 
ً                                ، وىذا اٟتديث ت كلم فيو من جهة، ووج و أيض ا ُب االحتجاج بو من جهة أخرى وأف إال ُب ا١تساجد الثبلثة(      ّ                    ُ             

، والذي عليو ٚتهور أىل العلم على أنو ال -رضواف اهلل عليهم–               ً                   ىذا ٓب يكن معروف ا عند عامة الصحابة 
رضي اهلل –د ا١تساجد الثبلثة بل ٬توز ُب أي من ا١تساجد، وىنا عمر ُ                         ي شًتط أف يكوف االعتكاؼ ُب أح

، ألف االعتكاؼ ُب ا١تسجد اٟتراـ أفضل من )أوؼ بنذرؾ(١تا قاؿ لو النيب صلى اهلل عليو وسلم:  -عنو



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٗ٘ٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                                             ً       ً                                     االعتكاؼ ُب غَته؛ ألنو عندنا قاعدة: أف من اشًتط وصف ا معين ا ُب النذر أف ىذا الوصف إذا كاف ال معٌت 
                                                                                   ً            لو ُب الطاعة فإنو يلغو، مثل ا١ترأة اليت نذرت أف ٖتج ماشية فنقوؿ: إف ىذا الوصف كونو ماشي ا يلغو؛ ألنو 

جر وا١تثوبة، وأما إف كاف فيو أجر ومثوبة فإنو إذا أتى باألعلى منو صح وإف أتى باألدٗب منو ال أثر لو ُب األ
ٓب ٬تزئ ُب النذر خاصة، ولذلك ١تا جاء رجل وقاؿ: إ٘ب نذرت أف أصلي ُب بيت ا١تقدس. أمره النيب صلى 

دي خَت من ألف )فإف صبلة ُب مسجاهلل عليو وسلم أف يصلي ُب مسجده عليو الصبلة والسبلـ، قاؿ: 
، فإذا نذر الشخص االعتكاؼ ُب مسجد النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب صبلة فيما عداه إال ا١تسجد اٟتراـ(

ا١تدينة فاعتكف ُب بيت اهلل اٟتراـ ُب مكة أجزأه عن نذره، فهنا إ٪تا سأؿ عمر النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب 
صلى اهلل عليو وسلم ُب الوفاء بو؛ ألنو ال يوجد مسجد  قضية ٗتصيص النذر ُب ا١تسجد اٟتراـ فأمره النيب

 آخر يفي ويقـو مقامو.
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 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 ٕ٘الشريط: 
 *** المتن ***

قالت: كاف النبي صلى اهلل عليو وسلم  -رضي اهلل عنها-عن صفية بنت ُحَيّي  - ٕ٘ٔ
ثُتو، ثم قمُت ألنقلَب، فقاـ معي ليْقِلَبني  وكاف مسكُنها في دار أسامَة -معتِكًفا. فأتيُتو أُزورُُه لياًل فحدَّ

سلم أسرعا. فقاؿ النبي صلى فمّر رُجالف من األنصاِر، فلما رأيا رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو و  -بن زيدٍ ا
)إف ، فقاال: سبحاف اهلل! يا رسوَؿ اهلل! فقاؿ: )على ِرْسِلُكما؛ إنها صفيُة بنُت ُحَيّي(اهلل عليو وسلم: 

، وإني َخِشيُت أف يَػْقِذَؼ في قُلوِبكما شرِّا(  .)شيًئا(. أو قاؿ: الشيطاَف يجِري ِمن ابن آدـ مجرى الدَّـِ
ُزوره في اعتَكاِفِو في المسجِد في العشِر األواخر من رمضاَف، وفي روايٍة: أنها جاءت تػَ 

فتحدثْت عنده ساعًة، ثم قامْت تنقلُب، فقاـ النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم معها يقِلُبها، حتى إذا بلَغت 
ْـّ سَلمة. ثم ذكره بمعناه.  باَب المسجِد عند باب أ

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

 وىي زوج النيب صلى اهلل عليو وسلم.: (رضي اهلل عنها-ُحَيّي عن صفية بنت ) قولو:
بينا قبل معٌت االعتكاؼ وأف ا١تراد باالعتكاؼ  :(كاف النبي صلى اهلل عليو وسلم معتِكًفا) قولو:

، وأف يكوف فعلو لزومو ُب ا١تسجد ألجل                                                     ً                                          ىو لزـو ا١تسجد للطاعة بالنية، ال بد أف يكوف ا١ترء ناوي ا اللزـو
ً                                                                             وبينا أيض ا أف ا١تراد باالعتكاؼ ال بد أف يكوف ُب أصح قوٕب أىل العلم وىو قوؿ اإلماـ مالك وىو  الطاعة،         

                                              ً                               ً       ً          الذي تدؿ عليو ظواىر النصوص أف ا١ترء ال يكوف معتكف ا إال أف ينوي اللزـو ُب ا١تسجد يوم ا كامبل  أو ليلة  
 كاملة فأكثر.
ثُتو) قولو: تو ُب مسجده عليو الصبلة، وقد مر معنا أنو صلى اهلل أي زار  :(فأتيُتو أُزورُُه لياًل فحدَّ

رضي –                         ً             ُ                                                عليو وسلم كاف ٬تعل لو مكان ا يعتكف فيو في فرش لو فيو بساط عليو الصبلة والسبلـ، وإتياف صفية 
للنيب صلى اهلل عليو وسلم يدؿ على أف مكا١تة ا١تعتكف لزوجو ونظره إليها ومسو إياىا كل ذلك  -اهلل عنها
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إ٪تا ىو الوطء فحسب  -               ً  كما مر معنا سابق ا–ت االعتكاؼ، وإ٪تا الذي يفسد االعتكاؼ ليس من مفسدا
 وما عدا ذلك فبل يكوف كذلك.

 ألخرج، لتذىب إٔب دارىا. :(ثم قمُت ألنقلبَ ) قولو:
                                     ً                      أي مشى معها النيب صلى اهلل عليو وسلم مشيع ا، وىذا من كرمو عليو  :(فقاـ معي ليْقِلَبني) قولو:

ُ                                                                بلـ، فإنو كاف فيما ر وي عنو كل من زاره مشى معو ليقلبو ويشيعو عليو الصبلة والسبلـ، وقد الصبلة والس                   
جاء أف أبا عبيدة القاسم بن سبلـ زاد اإلماـ أٛتد فلما أراد أف ٮترج مشى معو اإلماـ أٛتد ليقلبو ويشيعو 

ا١ترء ٯتشي مع ضيفو ومن فسألو أبو عبيدة عن ذلك؟ فقاؿ: ىي السنة عن الشعيب. فدؿ على أف السنة أف 
        ً                                                                                   زاره مطلق ا ويشيعو وٯتشي معو ما أمكن أف ٯتشي إليو، فكيف إذا كاف ذاؾ الذي معو ىو زوجو؟! فإف من 
اللطف والوفاء أف ٯتشي ا١ترء معها ليقلبها و٭تفظها ٦تا قد ينوهبا، ولذلك يقوؿ شراح اٟتديث: إف النيب صلى 

؛ ألف دارىا كانت بعيدة ٓتبلؼ باقي أزواج النيب صلى -هلل عنهارضي ا–اهلل عليو وسلم إ٪تا مشى مع صفية 
اهلل عليو وسلم فإف دورىن كانت ُب اٞتهة الشرقية من مسجده عليو الصبلة والسبلـ. وقد سبق معنا أف 
دورىن وا١تراد بدورىن الغرؼ البلٌب تسكن فيها أزواج النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف ٢تا أبواب على ا١تسجد 

ً                                                                   يكن ا١ترء ٤تتاج ا ١تن يشيعو ١تن ذىب إليها بل ىي قريبة من ا١تسجد مبلصقة لو إال دار صفية فلم  رضي –            
                                          ً                                      إذ كاف زواج النيب صلى اهلل عليو وسلم هبا متأخر ا، لذلك قاؿ الراوي: وكاف مسكنها ُب دار  -اهلل عنها

اهلل عليو وسلم الشرقية أسامة بن زيد. فهذا يدؿ على أف مسكنها ليس مع دور زوجات النيب صلى 
 للمسجد.

أي نسبة الدار ألسامة –ىذه اٞتملة ٖتتمل أمرين  :(وكاف مسكُنها في دار أسامَة بن زيدٍ ) قولو:
 :-ابن زيد

رضي –                                       ً                                       األمر األوؿ: إما أف أسامة بن زيد كاف ساكن ا ُب ىذه الدار قبل ٍب تركها فسكنتها صفية 
 وسلم إياىا فتكوف النسبة باعتبار األمر األوؿ. وأسكنها النيب صلى اهلل عليو -اهلل عنها

                                                                ً                       األمر الثا٘ب: ٭تتمل كما ذكر بعض الشراح أف دار أسامة بن زيد كاف ساكن ا فيها أسامة وإ٪تا كانت 
الدار كالرحبة أي الفناء الكبَت وتقسم على ىيئة غرؼ فتكوف كل غرفة ُب ىذه الرحبة الكبَتة وىذا الفناء 
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                                             ً       كاف لو مثل ىذا الفناء الكبَت أخذ غرفة منها دار ا لو ٍب   -رضي اهلل عنو–أسامة بن زيد الكبَت دار مستقلة، ف
، وىذه -رضي اهلل عنها–ُ                                                                  أ خذ دار منها أو غرفة منها لزوج النيب صلى اهلل عليو وسلم صفية بنت حيي 

 ذكرىا بعض أىل العلم من متأخري الشراح.
ُب ىذه  :(سوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أسرعافمّر رُجالف من األنصاِر، فلما رأيا ر ) قولو:

اٞتملة داللة على أف ا١ترء من مكاـر أخبلقو وطيب نفسو وعلو خلقو أف يتغافل عن الناس، ولذلك كما جاء 
–عن بعض األدباء أنو قاؿ: ليس سيد قومو بالغيب ولكن سيد قومو ا١تتغايب. وقد جاء عن إبراىيم النخعي 

انوا ٬تبوف تغافل الصاٟتُت. وا١تراد بتغافل الصاٟتُت أف ا١ترء يغض بصره كأف ٓب يره أنو قاؿ: ك -رٛتو اهلل
 ُ                                                         ً                        ً          وي سرع ُب مشيو كأف ٓب ينتبو ٢تذا األمر، ولذلك ا١تؤمن إذا رأى أمر ا منقصة ُب حق امرئ أو عيب ا ال ٭تب أف 

١تا رأيا  -رضي اهلل عنهما–          ً                                                           يظهر أو سر ا و٨تو ذلك فإنو يبدي أنو ٓب يعلمو، ولذلك الصحابياف األنصارياف 
         ً                           وإ٪تا احًتام ا ٞتنابو صلى اهلل عليو وسلم؛  -كما سيأٌب–النيب صلى اهلل عليو وسلم أسرعا ال شك فيو 

وألهنما علما رٔتا كراىة أف النيب صلى اهلل عليو وسلم أف يطلعا على شيء من كبلمو لصفية أو ٨تو ذلك من 
 صفية،ما يكوف بينو صلى اهلل عليو وسلم وبُت 

 أي زوجتو. :(على ِرْسِلُكما؛ إنها صفيُة بنُت ُحَييّ ) قولو:
أي ىل نشك فيك يا رسوؿ اهلل؟!، وإ٪تا كاف سبب  :(فقاال: سبحاف اهلل! يا رسوَؿ اهلل!) قولو:

 .-رضي اهلل عنهما–إسراعهما كماؿ خلقهما فقط 
، وإني  قولو: َخِشيُت أف يَػْقِذَؼ في قُلوِبكما )إف الشيطاَف يجِري ِمن ابن آدـ مجرى الدَّـِ

ُب ىذه اٞتملة من الفقو مسألة مهمة ُب األدب وىي أف ا١ترء ٭ترص على أف يدرأ  :)شيًئا(. أو قاؿ: شرِّا(
                                            ً                                             عن نفسو الشبهة، وأف يبعد عنها كل ما يكوف سبب ا ُب كبلـ الناس وقيلهم، فإف الناس رٔتا أخذوا من 

ـ الكبَتة اليت رٔتا تضر ا١ترء ُب دينو وُب عرضو، ولذلك النيب صلى اهلل عليو األعماؿ اليسَت فبنوا عليو األحكا
وسلم ١تا بُت أف اٟتبلؿ بُت واٟتراـ بُت، ذكر أف بينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينو 

اف من ا١تشتبو أو وإف ك-وعرضو، فكثَت من التصرفات ا١تالية والتصرفات البدنية وغَت ذلك من األمور رٔتا 
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 -رضواف اهلل عليهم–       ً                                                  كاف سبب ا ُب وقوع الناس ُب عرض ا١ترء، ولذلك كاف كثَت من السلف   -من اٟتبلؿ
يقولوف: إف الورع ىو أف يًتؾ ا١ترء نصف اٟتبلؿ خشية الوقوع ُب اٟتراـ. فا١تقصود من ىذه األمور: أف 

ا من كبلـ 
 
         اإلنساف ٭ترص دائم ا على أف يكوف عرضو سا١ت
ً
                       ً الناس، وأف يبتعد عن حديثهم فإنو ُب ذلك يكوف               

 أكمل.
وفي روايٍة: أنها جاءت تَػُزوره في اعتَكاِفِو في المسجِد في العشِر األواخر من رمضاَف، ) قولو:

فتحدثْت عنده ساعًة، ثم قامْت تنقلُب، فقاـ النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم معها يقِلُبها، حتى إذا بلَغت 
ْـّ سَلمةباَب المسجِد عند  ىذه الرواية الثانية أتى هبا ا١تصنف لتبيُت مسألة ىل كاف النيب صلى اهلل  :(باب أ

عليو وسلم قد خرج من ا١تسجد أـ ٓب ٮترج؟ فالرواية الثانية تدؿ على أنو ٓب ٮترج وإ٪تا بلغ باب ا١تسجد، 
ً                           كاف بابو مفتوح ا على ا١تسجد كما سبق معنا ُب  -رضي اهلل عنها–وبيت أـ سلمة   اٟتديث الذي قبل،              

والرواية األؤب تدؿ على أنو ٬توز ا٠تروج من ا١تسجد، و٧تمع بُت اٟتديثُت: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم 
خرج من ا١تسجد وكاف خروجو عند باب أـ سلمة من الباب اآلخر الذي يكوف ُب خارج ا١تسجد، فهذا 

                         ً                خرج من ا١تسجد وقد كاف معتكف ا، فدؿ ذلك على  اٟتديث بروايتيو يدؿ على أف النيب صلى اهلل عليو وسلم
نع منو ا١تعتكف، ورٔتا فعل ُب ىذا ا٠تروج من باب التبع ما  ُ                                                     أف ا٠تروج للحاجة ال يقطع االعتكاؼ، وال ٯت                                     
نع منو من باب االستقبلؿ كالسؤاؿ عن ا١تريض، واٟتديث، والبيع والشراء إذا كاف يريد أف يشًتي، و٨تو  ُ                                                                                          ٯت 

 وال يقطع االعتكاؼ، واهلل أعلم. ذلك فكل ذلك جائز
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 *** المتن ***
 كتاب الحج.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

بذكر الركن ا٠تامس من أركاف الدين وىو أحكاـ  -رٛتو اهلل–بدأ الشيخ  :)كتاب الحج( قولو:
 ٢تم طريقتاف ُب ختم أبواب العبادات: -رٛتهم اهلل–اٟتج، والفقهاء 

الطريقة األؤب: من ٮتتم أبواب العبادات باٟتج، وىي طريقة ا٠ترقي وىو الذي تبعو عليها اٟتافظ 
 فإنو تبع ا٠ترُب ُب ختم األبواب باٟتج. -رٛتو اهلل–عبد الغٍت 

 -رٛتو اهلل–الطريقة الثا٘ب: من ٮتتم أبواب العبادات بكتاب اٞتهاد، وىي طريقة ا١توفق بن قدامة 
ا٠ترقي فإنو ٬تعل اٞتهاد ُب آخر أبواب الفقو، والتنازع بُت ذلك إ٪تا ىو تنازع ُب الًتتيب ومن بعده، وأما 

 والتبويب فحسب.
والفقهاء يأتوف باب اٟتج ويدخلوف فيو أحكاـ العمرة؛ ألف العمرة داخلة ُب اٟتج إذ كبل٫تا مشًتؾ 

 ُب ا١تعٌت اللغوي وىو القصد، وكثَت من أحكامها وأركاهنا متفقة.
 المتن *** ***

 باب المواقيت.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
وىو أوؿ باب ُب ىذا الكتاب، وقد وقت النيب صلى اهلل عليو وسلم  :)باب المواقيت( قولو:

 للحج مواقيت زمانية وأخرى مكانية:
: ا١تواقيت الزمانية ىي اليت ذكرىا اهلل ُب كتابو حينما قاؿ:  ٌ  اٟت  ج  أ ش ه ر  }    ً                                                      فأوال   ُ  ْ ْ ُ  َ   ٌ م ع ل وم ات    َْ   َ  البقرة: { ]َ 

[، وىذه األشهر ا١تعلومات ثبلثة: شهر شواؿ، وذي القعدة، وشهر ذي اٟتجة، وأ٫تية معرفة شهور ٜٚٔ
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                                                              ً                                       اٟتج مفيد ُب ابتدائو وُب انتهائو، أما ُب ابتدائو فإننا نستفيد أحكام ا منها: أف ا١ترء لو أحـر باٟتج قبل أشهر 
باٟتج ُب آخر ليلة من رمضاف، نقوؿ: إف ىذا اإلىبلؿ باٟتج غَت  أىل امرأاٟتج ٓب يصح إحرامو، فلو أف 

صحيح، بل ال بد أف يكوف اإلىبلؿ باٟتج ُب أشهر اٟتج؛ ألف ىذا وقتو وما عدا ذلك فإنو ال يصح أف 
          ً                                                                             يكوف إىبلال  باٟتج وإ٪تا تنقلب إٔب عمرة، ىذه فائدة فيما يتعلق ٔتعرفة ابتداء ا١تواقيت الزمانية.

ً                                                                    ا أيض ا: أف ا١ترء إذا أتى بعمرة ُب أشهر اٟتج ٍب مكث ُب مكة وٓب يرجع إٔب بلده حىت ومن فوائدى     
أخذ عمرة ُب أوؿ يـو من شواؿ ٍب مكث ُب  امرأ                      ً                           قضى حجو فإنو يكوف متمتع ا نوى أو ٓب ينو، ٔتعٌت لو أف 

  ً             متع ا نوى ا١تتعة مكة أو خرج مسافة قصر فحسب يعٍت ٓب يرجع إٔب بلده ٍب حج ُب تلك السنة فإنو يكوف مت
أو ٓب ينوىا، ٓتبلؼ من أخذ العمرة قبل أشهر اٟتج، فمن أخذ عمرة ُب رمضاف ُب آخر ليلة من رمضاف ٍب 
                                                 ً                                     بعد ذلك مكث ُب مكة إٔب اٟتج فحج فنقوؿ: إنك تكوف مفرد ا، فهذاف فائدتاف تتعلقاف ٔتسألة معرفة 

 ابتداء ا١تواقيت الزمانية للحج.
                             ً                                   وىي هناية شهر ذي اٟتجة: فإف كثَت ا من الفقهاء بنوا عليها مسألة مهمة  أما فائدة معرفة منتهاىا

وىي: أف ركن اٟتج ٬تب أف يكوف ُب أشهره، ولذلك يقوؿ كثَت من أىل العلم: ٬تب أف يكوف طواؼ 
اإلفاضة وسعي اٟتج ١تن ٓب يسع سعي اٟتج ُب ابتدائو كالقارف و٨توه ٬تب أف يكوف ُب أشهر اٟتج وال ٬توز 

. وىذا ُب أصح قوٕب أىل العلم، وا١تسألة فيها خبلؼ بُت أىل.تأخَت   ه عنها إٔب شهر احملـر
 ىذا ما يتعلق با١تواقيت الزمانية ذكرتو زيادة أل٫تيتو.

    ً                                                                            ثاني ا: ا١تواقيت ا١تكانية: وىي مواضع جعلها النيب صلى اهلل عليو وسلم بوحي من اهلل عز وجل 
رضي اهلل عن – جاءت ىنا ُب حديث عبد اهلل بن عباس، وابن عمر ليكوف ابتداء اإلحراـ عندىا، وىي اليت

 .-اٞتميع
 *** المتن ***

؛ أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم َوقََّت -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباٍس  - ٕٙٔ
َفة. وألىِل الشَّاـ: الُجْحَفَة. وألىل نجٍد: قَػْرَف المناِزؿِ  . وألىل اليمن: يَػَلْمَلَم. ألىِل المدينِة: ذا اْلُحَليػْ



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٔٙٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

)ُىنَّ َلُهّن، ولمن أتى عليهن من َغيرىنَّ، ممن َأراَد الحّج والعمرَة، ومن كاف ُدوف ذلك فمن حيُث 
 .أنشًأ، حتى أىُل مكَة من مكة(

؛ أّف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: -رضي اهلل عنهما-وعن عبد اهلل بن عمر  - ٕٚٔ
. قاؿ عبُد اهلل: المدينة: من ذي الُحليفة، وأىُل الشاـ: من الُجْحَفِة، وأىُل نجٍد: من قرٍف()يُِهلُّ أىُل 

 .)وُمَهلُّ أىُل اليمِن: من يلملَم(وبلغني أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
َفةأف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم َوقََّت ألىِل ال) قولو: وذو اٟتليفة مكاف : (مدينِة: ذا اْلُحَليػْ

معروؼ ُب جزء من وادي العقيق وىو واد معروؼ ُب جنوب ا١تدينة على الطريق إٔب مكة، وىذا ا١تكاف ىو 
                                                                                    ً       أبعد موضع من ا١تواقيت ا١تكانية األربعة أو ا٠تمسة عن مكة، والنيب صلى اهلل عليو وسلم ٝتاه وادي ا فإنو 

 .٘ب آنًفا فقاؿ: صل ُب ىذا الوادي ا١تبارؾ()إف جربائيل أتاقاؿ: 
ا١تراد بأىل الشاـ أىل الشماؿ، كل من كاف من مشاؿ ا١تدينة فإنو يسمى  :(وألىِل الشَّاـ) قولو:

   ً                               ً  شام ا، وكل من كاف جنوب مكة يسمى ٯتن ا.
ً      ُ  ِّ    اٞتحفة ىذه قرية قدٯتة وقد خربت منذ قروف كثَتة جد ا، وبػ ُت  أف  :(وألىِل الشَّاـ: الُجْحَفةَ ) قولو:                                             

ً       فيها اٟتمى منتشرة فلعل ىو سبب خراهبا، واآلف أقرب منطقة ٢تا ال تبعد عنها إال كيلوات قليلة جد ا وىي                                                                                      
فهي مدينة رابغ على ساحل البحر األٛتر، واٞتحفة أقرب إٔب مكة من ذي اٟتليفة لكنها أدٗب إٔب البحر منو 

قريبة من الساحل وىي قرية خربة وأما ذو اٟتليفة فإهنا وادي، وفائدة معرفة ىيئة ىذه األمور الثبلثة ستأٌب 
 بعد قليل.

 ا١تراد بأىل ٧تد من كاف شرقي مكة. :(وألىل نجدٍ ) قولو:
ً                         وقرف ا١تنازؿ ىو وادي أيض ا وىو الذي يسمى اآلف بواد :(وألىل نجٍد: قَػْرَف المناِزؿِ ) قولو: ي                       

 السيل وىو واد، فذو اٟتليفة وقرف ا١تنازؿ أودية.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٙٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ويلملم جبل صغَت أقرب ما يكوف لو اآلف قرية اٝتها السعدية واآلف  :(وألىل اليمن: يَػَلْمَلمَ ) قولو:
                                                 ً                                          صدر قرار من ىيئة كبار العلماء ٔتوضع آخر يكوف ٤تاذي ا لو على طريق الساحل الذي ٯتر من جهة الليث.

بعة جعلها النيب صلى اهلل عليو وسلم من باب التوقيت والتحديد، وإذا تأملنا ُب ىذه ا١تواقيت األر 
، وإما أف تكوف وادي ا، وإما أف تكوف عبلمة مثل اٞتحفة فإهنا قرية                                 ً                   ً                                         ىذه ا١تواقيت فهي إما أف تكوف جببل 

 صغَتة، وبناء على ذلك نستفيد من ذلك أمور:
            ً                                 يت تسمى ميقات ا فبل نقوؿ: إف ىذا ا٠تط ما قبلو ىو األمر األوؿ: أنو ال توجد نقطة بعينها ىي ال

ً                               ا١تيقات أو ما بعده؛ ألف الوادي عريض واٞتبل كذلك عريض والقرية أيض ا عريضة، فالزيادة والنقص عنها                                                              
اليسَت معفو عنو، ولذلك فاألصل أف أحكاـ الشريعة كلها إال ما نذر مبنية على التقريب ال على التحديد، 

                                   ً                                          ١تا تكلمنا عن اإلطعاـ، وعن القلتُت سابق ا قلنا: إف الصحيح أف اإلطعاـ ١تا نقوؿ: إنو حىت ُب اإلطعاـ 
ُ                                         مقدار صاع، إنو من باب التقريب لو زاد قليبل  أو نقص قليبل  ع في عنو. فأغلب ا١تقدرات الشرعية مبنية على   ً            ً                                         

 التقريب ال على التحديد.
–األمر الثا٘ب: أف ىذه ا١تواقيت األربعة ىي الثابتة ُب الصحيحُت، وجاء عند البخاري أف عمر 

ِ                                              وقت ميقات ا خامس ا وىو ذات ع رؽ وىو جبل معروؼ وقيل: إنو أكثر من جبل بل ىي  -رضي اهلل عنو            ً      ً         
ي وقت ذات عرؽ جباؿ وقتو ألىل العراؽ، وجاء عند أىل السنن بإسناد ال بأس بو ولو شواىد كثَتة أف الذ

ألىل العراؽ إ٪تا ىو النيب صلى اهلل عليو وسلم كما ثبت من حديث جابر وغَته، واألقرب ُب ذلك أف 
نقوؿ: إنو كاف بتوقيت النيب صلى اهلل عليو وسلم واجتهد فيو عمر قبل أف يعرؼ النص ٍب ١تا عرفو ٛتد اهلل 

واب بأمر اهلل عز وجل كما أخرب النيب صلى اهلل    ً     ً      ٤تدث ا موفق ا للص -رضي اهلل عنو–عز وجل، وقد كاف عمر 
 عليو وسلم.

وبناء على ذلك تأٌب مسألة مهمة وىي اليت أشار ٢تا النيب صلى اهلل عليو وسلم وىي قضية ٤تاذاة 
ىذه ا١تواقيت، ٔتعٌت أف ا١ترء إذا مر على ىذه ا١تواقيت ا٠تمسة على أعياهنا فإنو ٬تب عليو أف ٭تـر منها، فإف 

 عليها فنقوؿ: إف من ٓب ٯتر عليها لو حالتاف:ٓب ٯتر 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٙٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                                                                        ً            اٟتالة األؤب: أف ٯتر عليها وٯتكنو أف ٭تاذيها، كيف ٭تاذيها؟ إذا كاف ا١تيقات وادي ا فأف ٯتر من 
                                                        ُ                                      امتداد ىذا الوادي، مثاؿ ذلك: اآلف طريق كرا طريق ا٢تدا ١تا ف تح للناس وأصبح الناس يذىبوف إٔب مكة عن 

ً                                                       ا١تيقات ىناؾ بعيد جد ا، كيف جعلنا احملاذاة؟ أخذنا ىذا وادي السيل الذي ىو قرف طريقة، أين ا١تيقات؟                    
ا١تنازؿ ومشينا فيو حىت إذا مررنا بو على الطريق الذي يسلكو الناس عرفنا أف ىذه النقطة ٤تاذية إٔب تلك 

                                    ً  النقطة؛ ألنو واد ٯتر، ىذا ما كاف وادي ا.
١توضعُت اليت ليست بودياف فإف احملاذاة بالنظر، بأف يظن ا١ترء                              ً      اٟتالة الثانية: إذا ٓب يكن وادي ا غَت ا

 أنو قد حاذاه بنظره فكاف ّتانبو، ال يكوف أمامو وإ٪تا يكوف ّتانبو، ىذه ىي احملاذاة.
األمر الثالث: إذا ٓب ٯتكنو أف ٭تاذيها، ما يعلم أين ا١توقع الذي تكوف فيو احملاذاة ال يراىا وال يعرؼ 

                             ً                                   عليو، فنقوؿ: إف من ٓب ٭تاذ شيئ ا من ىذه ا١تواقيت فلو واحد من حالتُت: الوادي الذي ٘تر
اٟتالة األؤب: أف يكوف مروره من جهة الرب، أتى من جهة الرب من أي جهة من اٞتهات الثبلث غَت 

ـر من ٔتقدار مرحلتُت وىو أقرب ا١تواقيت إٔب مكة وىو ميقات قرف ا١تنازؿ، ميق ُ                                                                     البحر وىو الغرب فإنو ٭ت  ات                      
؛ ألنو كم(  ٓٛ)                  ً  ٔتقدار مرحلتُت تقريب ا                                                  ً               ، فنقوؿ: ينظر إٔب بقي لو على الوصوؿ ١تكة ٙتانوف كيبل  فإنو ٭تـر

                    ً                                     ً                                      ٔتقدار مرحلتُت، تقريب ا أو أقل من ذلك، فيكوف ىنا اإلحراـ نظر ا؛ ألنو ال ٭تاذي ىذا إذا كاف عن طريق الرب.
 ما الدليل على ذلك؟. س:
أننا نظرنا إٔب أقرب ا١تواقيت إٔب مكة وىو قرف ا١تنازؿ فاعتربنا بو، باعتبار أنو ىو األقل وىو  جػ:

 أقرهبا مرحلتاف ٓتبلؼ ذي اٟتليفة فإنو أربعة مراحل، يعٍت ضعف ا١تسافة.
                                                       ً                            اٟتالة الثانية: إف كاف قدومو من طريق البحر وال ٭تاذي ميقات ا، كيف يكوف ١تن قدـ من ميقات 

، إذا قدـ أىل بورتسوداف إٔب مكة عن بورتسودافالوا: بأف يكوف ا١ترء من أىل سواكن، سواكن ىذه البحر؟ ق
                           ً                                                                  طريق جدة فإهنم ال ٭تاذوف ميقات ا، فمن كاف على ىذه ا٢تيئة فبإٚتاع كما نقلو ابن دقيق العيد ونقلو عنو 

؟ ا                 ً       لذي ال ٭تاذي ميقات ا وكاف التجييب ُب رحلتو أهنم ٭ترموف من جدة، إذف ىذا بإٚتاع، من الذي ٭تـر
قدومهم من جهة البحر ٭تـر من جدة، لكن إذا أتيت من الشرؽ بطائرة أو بسيارة أو براحلة ىنا ال نقوؿ 

 ٖتـر من جدة وإ٪تا إذا مررت ٔترحلتُت.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٗٙٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                                                                          ً   من جاء من مصر أو من جنوب أفريقيا وكانت الباخرة تنزلو إٔب جدة كيف يكوف ٤تاذي ا؟. س:
الشماؿ من مصر أو من أي بلد ىو ُب اٟتقيقة سيحاذي اٞتحفة فيحـر ُب  الذي يأٌب من جػ:

                                                      ً                            ً  البحر إذا وصل اٞتحفة، فمن جاورىا من جهة البحر يكوف ٤تاذي ا ٢تا، ومن جهة جنوب يكوف ٤تاذي ا 
اع ليلملم، وأما ما بُت ىذين ا١توضعُت فمن جاء منهما فإنو ٭تـر إذا وصل الرب ال يلزمو أف ٭تـر ُب البحر بإٚت

 حكاه ابن دقيق العيد.
 إذف ىنا عرفنا احملاذاة على سبيل اإلٚتاؿ وما يتعلق هبا.

أي ىذه ا١تواقيت ١تن جاء من أىل ىذه البلداف ٢تا، فالشامي إذا جاء فإنو ٭تـر  :(ُىنَّ َلُهّن،) قولو:
 من اٞتحفة، وا١تد٘ب إذا جاء فإنو ٭تـر من ذي اٟتليفة ىن ٢تن. 

ىذه اٞتملة تدؿ على أف أىل ىذه البلداف إذا مروا على  :(ن من َغيرىنَّ ولمن أتى عليه) قولو:
                                        ً                                                      غَت مواقيتهم فإنو ٭ترموف منها، فلو أف مدني ا من أىل ا١تدينة ٓب ٯتر على ذي اٟتليفة وإ٪تا ذىب إٔب الرياض 

ً                                                           ٍب جاء من الرياض متجه ا إٔب مكة فإنو ٭تـر من قرف ا١تنازؿ وىو السيل الكبَت ا١تعروؼ اآلف                    . 
لو ميقات فمر على ميقاتو وميقات غَته مثل الشامي، الشامي إذا جاء ١تكة عن  امرألو أف  س:

طريق الساحل فإنو سيمر باٞتحفة لكن لو مر ا١تدينة فعلم أنو سيمر ا١تدينة ٍب قاؿ: سإٔتاوز ميقات أىل 
ـر من ذي اٟتليفة ميقات ا١تدينة وأذىب إٔب اٞتحفة مرة أخرى فهل ٭تـر من اٞتحفة ميقات أىل الشاـ أـ ٭ت

 أىل ا١تدينة؟.
ا١تذىب يقولوف: ٬تب عليو أف ٭تـر من ا١تيقات األوؿ منها. وأعملوا اٞتملة الثانية وىي قوؿ  جػ:

، فمن أتى على ا١تيقات من غَت أىلها فإنو ٬تب )و١تن أتى عليهن من غَت ىن(النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
، ىذا ا١تذىب، وقاؿ غ َتىم من أىل العلم: إنو ٬توز للشامي أف يؤجل اإلحراـ إٔب أف يصل إٔب عليو أف ٭تـر

، أي ألىلهن، فيجوز للشامي أف ٯتكث ُب ا١تدينة وٮترج )ىن ٢تن(اٞتحفة. والسبب إعماؿ اٞتملة األؤب: 
رب                                                                          ً             منها ٍب يتجاوزىا إٔب ا١تيقات الثا٘ب وىو اٞتحفة و٭تـر من ىناؾ، وىذا قوؿ مالك خبلف ا للمذىب واألق

                                                 ً                                     الثا٘ب وماؿ لو كثَت من أىل العلم، ١تاذا؟ ألف ىذا أصبل  ميقات وال يلـز أف ٭تـر من ا١تيقات األوؿ.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٘ٙٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 ىذه اٞتملة فيها من الفقو مسألتاف: :(ممن َأراَد الحّج والعمرةَ ) قولو:
ا١تسألة األؤب: أف ىذه اٞتملة فيها دليل على أنو ٬توز للمرء أف يدخل مكة من غَت إحراـ، ووجو 

، فمن ٓب يرد اٟتج )٦تن يريد اٟتج والعمرة(الدليل مفهـو ىذا اٟتديث أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
            ً               من احملققُت خبلف ا ١تشهور ا١تذىب،  والعمرة ال يلزمو أف ٭تـر من ىذه ا١تواقيت، وىذا اختاره ابن مفلح وكثَت

، ويدؿ على ذلك حديث أنس  –مشهور ا١تذىب أنو ٬تب اإلحراـ ١تن دخل مكة، والصحيح: أنو ال يلـز
. -رضي اهلل عنو  أف النيب صلى اهلل عليو وسلم دخل مكة وعلى رأسو ا١تغفر. فدؿ على أنو ليس ٔتحـر

، تفيد أنواع النيات ُب )٦تن أراد اٟتج والعمرة(وسلم:  ا١تسألة الثانية: أف قوؿ النيب صلى اهلل عليو
 :-وىذا تعبَت اٟتنابلة–اٟتج والعمرة، فمن دخل وىو ناو لئلحراـ فنقوؿ: إف النية نوعاف 

ً           النوع األوؿ: نية صغرى، وىي العـز على أخذ العمرة، ليس ناوي ا اآلف أف يكوف متلبس ا باإلحراـ                    ً                                                        
خذ عمرة لكن ليس اآلف وإ٪تا بعد فًتة، مثل ما قلنا قبل قليل عن وإ٪تا ىو عاـز على أخذ عمرة، سآ

؟ عندما يصل إٔب اٞتحفة، مثل  الشاميُت عندما يتجاوز ذا اٟتليفة ىو ناوي النية الصغرى لكن مىت سيحـر
ماذا اآلف وىذه تكثر عندنا؟ رجل يذىب إٔب جدة أو مكة ٬تلس يـو أو يومُت ٍب بعد ذلك يقوؿ: سوؼ 

                            ً                                                   فمروره على ا١تيقات ٓب يكن ناوي ا النية الكربى ٓب يتلبس باإلحراـ، وإ٪تا ىو عاـز أي سوؼ آخذ عمرة، 
ّ                                                               يأخذ عمرة لكنو أج لها بعد، وقلنا: ٬توز أف تدخل من غَت إحراـ. فالنية الصغرى موجودة.                  

والنية الصغرى ٔتعٌت أف الشخص دخل ا١تيقات أو ٕتاوز ا١تيقات وىو عاـز على العمرة لكنو ٓب 
 لتبس هبا، ىذا اٟتديث دلنا على أمرين:ي

األمر األوؿ: أف من جاوز ا١تيقات وىو ناو نية صغرى أي عاـز على العمرة فإنو ٬تب عليو أف 
                                                                      ً                    يرجع إٔب ا١تيقات، ذىبت إٔب جدة يـو أو يومُت إذا أردت أف أعتمر وقد كنت ناوي ا من بلدٌب من الرياض 

)ىن ٢تن و١تن أتى ما الدليل؟ النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: أف أعتمر ٬تب علي أف أرجع إٔب ا١تيقات، 
ا إرادتك ىذه إرادة صغرى عـز عليهن من غَتىن ٦تن أراد اٟتج والعمرة( ً                             ، وقت ٣تاوزتك للميقات كنت مريد                              

 فيجب عليك أف ترجع إٔب ا١تيقات. 
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ا، أنا ذىبت إٔب جدة ال نية عندي مطلق   ً                                   ً األمر الثا٘ب: وىو إذا ٓب يكن مريد  ا أف آخذ عمرة أو                              
                                                ً                                          ذىبت إٔب أي مدينة أخرى دوف ا١تواقيت ال نية عندي مطلق ا وإ٪تا عرضت علي النية اليت ىي العـز النية 
الصغرى وأنا ىناؾ، ىنا أرجع للميقات أـ ال؟ ال ترجع؛ ألنك عندما جاوزت ا١تيقات ال نية كربى وال 

 ة وىذه ا١تسألة ٦تا يكثر السؤاؿ عنها.صغرى، وىذه ببل إشكاؿ ىذا اٟتديث داؿ على ىذه ا١تسأل
النوع الثا٘ب: نية كربى، وىي نية الدخوؿ ُب النسك بأف ينوي الشخص بأنو داخل ُب النسك مع 
فعلو األسباب اليت تكوف موافقة للنية، والنية الكربى ال شك أف من جاوز ا١تيقات من غَت إحراـ منو فإنو 

)من ا أف يرجع فيحـر منو وإما ٬تب عليو دـ؛ ٟتديث ابن عباس:                 ً                  يكوف قد ترؾ واجب ا من واجبات اٟتج إم
، وىذه النية أنو ٬توز للمرء أف ٭تـر من أي ميقات شاء، ال يلـز أف يكوف من ميقات ترؾ نسًكا فعليو نسك(

                                                     ً                                        بلده، إذف ٬توز أف ٖتـر من أي ميقات بشرط أال أجاوز ميقات ا قبلو بإٚتاع أىل العلم، ٬توز ٕب أف أذىب إٔب
                                  ُ                                                        الليث ومن الليث أمسك طريق الساحل وأ حـر من يلملم، ٬توز ٕب أف أذىب إٔب ينبع ٍب أذىب إٔب ا١تدينة ٍب 

 أحـر من ذي اٟتليفة وىكذا، ٬توز لك أف ٗتتار ما شئت بالنية الكربى.
ً                              ا١تسألة الثالثة: أيض ا قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم:  ية ، تفيد فائدة ثان)٦تن أراد اٟتج والعمرة(                  

استدؿ هبا فقهاء اٟتنابلة على أف من جاوز ميقاتو وىو عاـز النية الصغرى على العمرة ٍب أراد اٟتج أو العمرة 
٨تن قلنا: ٬تب عليو أف يرجع إٔب ا١تيقات. فقهاء اٟتنابلة قالوا: ٬تب عليو أف يرجع ١تيقاتو الذي جاوزه. أنا 

يقوؿ: ٬تب عليك أف ترجع ١تيقات ا١تدينة الذي جاوزتو؛  من أىل ا١تدينة ذىبت يومُت ٍب أراد العمرة ا١تذىب
ألنو ىو الذي مررت بو فهو الذي يتعلق بو اٟتكم؛ ألنو ميقاتك، فبل تقوؿ: أذىب ألقصر ا١تواقيت مسافة 
عنك. ىذا ا١تذىب واستدلوا بنفس اٟتديث وفهموا منو أنو ٬تب عليك أف ترجع ١تيقاتك؛ ألنو حكمو متعلق 

                                                                 ً                  ثانية ُب ا١تذىب وىي اليت عليها الفتوى وا١تشايخ: أف من جاوز ا١تيقات عازم ا على العمرة إذا بو، والرواية ال
أراد العمرة فإنو يذىب ألي ميقات شاء فبل فرؽ بُت االبتداء وبُت الدخوؿ ٍب الرجوع وىذا ىو الصحيح؛ 

ى عليها من ا٠تارج أو ٦تن ، فتشمل من أت)و١تن أتى عليهن من غَتىن(ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
 دوهنا فيحـر منها.
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إذا فهمنا ىذا التأصيل عرفنا مسألة الشامي إذا مر با١تيقاتُت الذي ذكرتو قبل قليل، أوؿ شيء ٯتر 
بذي اٟتليفة ٍب بعدىا ٔتائيت كيلو يأٌب اٞتحفة سوؼ ٭تاذي الثا٘ب، ىل ٬توز لو أف يؤخر اإلحراـ؟ ا١تذىب 

ف  الشامي وحده ىو الذي ٬توز لو التأخَت أما ا١تد٘ب فبل ٬توز؛ ألف ا١تد٘ب موقت أنو ال ٬توز، والصحيح: أ
 لو ىذا ا١تيقات وىو ذو اٟتليفة، أما من ٓب ٭تاذ اٞتحفة فإنو ٬تب عليو أف ٭تـر من ذي اٟتليفة.

ُ                    أي دوف ا١تواقيت، مثل كثَت من ا١تدف؛ مثل ع سفاف، الكامل، مدف   :(ومن كاف ُدوف ذلك) قولو:                                      
ً                    ة جد ا كلها دوف ا١تواقيت.كثَت      

أي من حيث أراد، والفقهاء يقولوف: من حيث أنشأ ىل ىو من حيث  :(فمن حيُث أنشأً ) قولو:
ا١تدينة فيكوف طرُب ا١تدينة كلها سواء أـ يكوف من حيث أنشأ باعتبار البيت؟ روايتاف ُب ا١تذىب وىي قوالف 
                              ً                                                          ألىل العلم، مثاؿ ذلك: لو أف رجبل  من أىل جدة أراد أف ٭تـر فهل نقوؿ لو: أحـر من بيتك من جدة؛ 

٤تل حيث أنشأت؟ أو ٬توز لك أف تؤخر اإلحراـ إٔب طرؼ جدة؟ واآلف تروف ُب طريق جدة احملطة اليت ألنو 
                                                           ً                              تكوف ُب طرفها من جهة مكة كأهنا ميقات دورات ا١تياه فيها كثَتة جد ا والناس ٭ترموف ويباع فيها لبس 

؟ قوالف ألىل العلم واألقرب: أهنا اإلحراـ، إذف من حيث أنشأ ىذه اليت يتعلق هبا االبتداء أىو بيتو أـ مدينتو
، أي من داره، فالصحيح )من دويرتو(من بيتو؛ ألنو جاء من دويرتو، جاء ُب بعض روايات اٟتديث: 

                                                                                  ً    واألقرب نقوؿ: أقل األحواؿ إهنا من باب االحتياط أف من كاف من دوف ا١تواقيت من أىل جدة مثبل  أو 
٭تـر من بيتو وال يؤخره لطرؼ ا١تدينة وخاصة إذا تأملنا اآلف  عسفاف وغَته من ا١تدف إذا أراد اإلحراـ فإنو

ا١تدف أصبحت كبَتة وخاصة كجدة، جدة لو أف من ُب مشا٢تا يريد أف ٭تـر من جنوهبا نقوؿ مسافة طويلة 
ً                                                                                         جد ا رٔتا رابغ اليت ىو اٞتحفة أقرب لو من طرفها اٞتنويب فلذلك نقوؿ: القوؿ بأنو ٬تب أف ٭تـر من بيتو   

 ال نقوؿ: إنو من حيث أنشأ من حيث ا١تدينة أو القرية اليت ىو فيها وخاصة أف ا١تدف قد كربت اآلف.متجو و 
ا١تراد ٔتكة ا١تدينة أو اٟتـر فكل ما كاف ُب داخل اٟتـر فإنو  :(حتى أىُل مكَة من مكة) قولو:

ا١تراد ُب اٟتج وأما  ،)إف أىل مكة ٭ترموف من مكة(يسمى مكة، ىنا النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا قاؿ: 
العمرة فإف أىل مكة ٬تب عليهم أف ٮترجوا إٔب اٟتل وسنشرحها بعد قليل، لكن مكة ليست كمن كاف دوف 
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ا١تواقيت، فالصحيح أف مكة ٬توز للمرء أف ٭تـر من حيث شاء، ٬توز من بيتو، ٬توز من اٟتـر ُب اٟتج، 
أصحابو من أحـر ُب مٌت ومنهم من أحـر ُب و٬توز من أي مكاف؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم من 

احملصب ومنهم من أحـر ُب مكة فدؿ على أف مكة كلها ٬توز اإلحراـ هبا ٓتبلؼ ا١تدف األخرى اليت تكوف 
                                                                 ً                        دوف ا١تواقيت، فقد ذكرت قبل قليل أف األؤب واألحوط وقد يكوف األرجح دليبل  أنو ٬تب اإلحراـ من البيت 

 ؼ مكة، فمكة ٬توز اإلحراـ منها كلها، ىذا ُب اٟتج. وليس من ا١تدينة كلها ٓتبل
ً                                    وأما العمرة: فإف ٚتاىَت أىل العلم قاطبة ويكاد يكوف إٚتاع ا يوجبوف على من أراد اإلحراـ أف ٮترج                                                      
إٔب اٟتل، وقد كاف اٟتل ُب الزماف األوؿ خارج مكة وأما اآلف فجزء من اٟتل أصبح داخل مكة، والدليل 

رضي اهلل –لى اهلل عليو وسلم أمر عبد الرٛتن بن أيب بكر أف يأخذ أـ ا١تؤمنُت عائشة على ذلك أف النيب ص
فيحرمها من التنعيم، والتنعم ُب اٟتل، ويقولوف السبب ُب التفريق بُت اٟتج والعمرة: أف ا١ترء إذا كاف  -عنها

ً                                                            حاج ا ال بد أف ٮترج إٔب اٟتل يـو عرفة؛ ألف عرفة ُب اٟتل فيكوف ٚتع بُت اٟت ، وأما العمرة فإف    ل واٟتـر
، فلذلك نقوؿ: ال  ؛ الطواؼ، والسعي، وما يتعلق هبما من التقصَت و٨تو ذلك ُب اٟتـر أعما٢تا كلها ُب اٟتـر

 بد أف ٕتمع بُت اٟتل واٟتـر بأف ٖتـر ُب اٟتل، وىذا من حيث اٟتكمة فحسب.
. الُجْحَفِة، وأىُل نجٍد: من قرٍف(يُِهلُّ أىُل المدينة: من ذي الُحليفة، وأىُل الشاـ: من ) قولو:

َ                           قاؿ عبد  اهلل: وبلغني أف رسوؿ  اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:                     ُ ىذا  :)وُمَهلُّ أىُل اليمِن: من يلملَم(      
حديث ابن عمر، وفيو من الفقو من يشابو اٟتديث الذي قبلو غَت أف بعض أىل العلم ١تا ذكر أف قوؿ النيب 

وىذا أغلب اللغويُت ال يوافق –                             ً        ، قاؿ: إف قرف ا١تنازؿ تسمى قرن ا وتسمى ()من قرفصلى اهلل عليو وسلم: 
قرف الثعالب، والصحيح أف قرف الثعالب غَت قرف ا١تنازؿ، وأما الرواية اليت جاءت عند بعض الرواة  -عليو

زؿ أو قرف، ، فإهنا ضعيفة إ٪تا الثابت أف اٝتو قرف ا١تنا)وأىل ٧تد ٭ترموف من قرف الثعالب(خارج الصحيحُت: 
 ونسميها اآلف السيل الكبَت.

 *** المتن ***
 باب ما يلبس المحـر من الثياب.
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 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

بقولو: باب من  -رٛتو اهلل–ىذا الباب بوب بو الشيخ  :(باب ما يلبس المحـر من الثياب) قولو:
يلبس احملـر من الثياب. وأتى ا١تصنف وىو اٟتافظ عبد الغٍت، وقد ذكرت أف اٟتنابلة إذا أطلقوا اٟتافظ 

هبذا التبويب وىو باب: ما يلبس احملـر من الثياب للتدليل على أف ىذا اللفظ ىو  -فيقصدوف بو ا١تصنف
ُ                                           سؤاؿ الذي س ئلو النيب صلى اهلل عليو وسلم فجاء ما ذكر ىنا أصح األلفاظ، إذ قد اختلف على الزىري ُب ال           

عن عبد اهلل بن عمر أنو سئل ما يلبس احملـر من الثياب، وجاء: ما ال يلبس احملـر من الثياب، موافقة 
)ال للجواب الذي سيأٌب معنا؛ ألف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم سئل عما يلبس فأجاب عما ال يلبس قاؿ: 

 اٟتديث، فبعض الرواة قاؿ: ما ال يلبس. وجاء غَت ذلك من األلفاظ. ، وال العمائم(يلبس القمص
أف أضبط األلفاظ ما جاء من طريق الزىري عن نافع وىو: ما يلبس احملـر من الثياب.  والصحيح:

ـ والنيب صلى اهلل عليو وسلم سئل عما يلبس فأجاب عما ال يلبس؛ للداللة على أف األمر واسع وأف احملر 
ً                   األصل فيو لباسو اٞتواز وأف التقييد ٤تصور، ودائم ا إذا كاف استثناء  والقاعدة: أف  -فما ال يليس استثناء–                                           

االستثناء يكوف أقل من ا١تستثٌت منو، فدؿ ذلك على أف األصل اٞتواز، وسيمر علينا بعض التطبيقات بعد 
 قليل على ىذا األصل.

 *** المتن ***
؛ أفَّ رجاًل قاؿ: يا رسوؿ اهلل! ما يلبس -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بِن ُعمر  - ٕٛٔ

)ال يلبُس الُقُمَص، وال العمائَم، وال الُمحِرـُ من الثياِب؟ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: 
ُخّفين، وليقطْعُهما أسفَل من السَّراويالِت، وال البراِنَس، وال الِخفاَؼ، إال أحٌد ال يجُد نعَلين فليلَبْس ال

 .الكعبين، وال يلبْس من الثياب شيًئا مسَّو زعفراٌف أو َوْرٌس(
 .)وال تنتقُب المرأة وال تلَبُس الُقفَّازيِن(وللبخاري: 
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قاؿ: سمعُت النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم  -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بِن عباٍس  - ٜٕٔ
. نعلين فليلَبْس الُخفَّين، وَمن لم يجذ إزارًا فليلبْس سراويَل()َمن لم يجْد يخطُب بعرفاٍت:   للمحـر

 :*** الشرح ***
أف ىذا الرجل  قبل أف نتكلم ُب شرحو يهمنا أف نعلم -رضي اهلل عنهما–حديث عبد اهلل بن عمر 

و وسلم إٔب مكة، الذي سأؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا سألو ُب ا١تدينة قبل أف يذىب النيب صلى اهلل علي
ُ                                                                             ولذلك ١تا و جد تعارض بُت ىذا اٟتديث والذي بعده أي حديث ابن عباس سئل عنو عمرو بن دينار أحد           

ً                      ؟ فقاؿ: اعلم ا١تتقدـ منهما. فإف ا١تتقدـ منهما يكوف منسوخ ا با١تتأخر وا١تتأخر ىو -رضي اهلل عنو–التابعُت                                                       
ابن عمر وحديث ابن عباس، والفرؽ بينهما ُب  اٟتجة، فهذا اٟتديث ىو ا١تتقدـ من اٟتديثُت: حديث

 لفظة.
 مفردات الحديث:

، والق مص ٚتع قميص، وقد جاء ُب بعض الروايات  :(ال يلبُس الُقُمصَ ) قولو:                    ُ                                    ال يلبس أي احملـر
ً             أيض ا ُب الصحيح:                  ُ                                     ، والقمص ىو ما ي لبس على اٞتزء العلوي من اٞتسد وقد يكوف )ال يلبس احملـر القميص(  

            ً                                                                         حىت يكوف ساتر ا ١تا دونو إٔب الركبتُت، وقد يطوؿ حىت يكوف كالقميص الذي نلبسو ونسميو الثوب،      ً طويبل  
ّ            كل ىذا يسمى قميص وإال فاألصل أف القميص يكوف أقل من ذلك، والقميص ىو الذي ي فص ل على ىيئة    ُ                                                                      

 البدف لليدين واٞتسد يفصل عليهما فيكوف فيو تفصيل لليدين والذراعُت.
                    ُ               ًّ  ا١تراد بالعمائم ما ي لف على الرأس لف ا. :(لعمائمَ وال ا) قولو:
والسراويبلت ٚتع سراويل والسراويل ىو الذي يلبسو الشخص مرة  :(وال السَّراويالتِ ) قولو:

، وقد ذكر كثَت من اللغويُت أف                                                                 ً                            واحدة ولو رجلُت، ثنتُت تسمى سراويل، وبعض الناس يسمي الواحدة سرواال 
                                     ُ                                إ٪تا الواحد يسمى سراويل واٞتمع سرواالت وذ كر ٢تا أكثر من ٚتع، فالسراويل ىي                    ً   الواحد ال يسمى سرواال  و 

.       ُ                                                   ً               ً الذي ي فصل على ىيئة اٞتزء السفلي من جسد اآلدمي وقد يكوف قصَت ا وقد يكوف طويبل 
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عل على الرأس ويكوف متصبل  بالثوب، يكوف متصل  :(وال البراِنسَ ) قولو: ُ                        ً                   الربنس ىو الذي ٬ت                
سو الشخص مثل الذي يلبسو اآلف ا١تغاربة فإهنم ٬تعلوف فيو كالغطاء للرأس ولكنو متصل بالقميص الذي يلب

ً   مع الثوب الذي يلبسو الشخص ىذا يسمى برنس ا.                                        
ُ                                   ً     وىو ٚتع خ ف وىو ما يوضع على الرجل ويكوف ساتر ا ٢تا. :(وال الِخفاؼَ ) قولو:         

                 ُ    صلى اهلل عليو وسلم أ وٌب  ىذه ٜتسة أمور جاءت ُب حديث النيب صلى اهلل عليو وسلم، والنيب
جوامع الكلم، فلنتأمل كيف أنو أوٌب جوامع الكلم ُب ىذه األمور ا٠تمسة! ذكر النيب صلى اهلل عليو وسلم 
: ما يكوف لباس ا للرأس وحده وىو العمامة، وذكر ما يكوف لباس ا للبدف وحده وىو القميص، وذكر ما  ً                                  أوال                                             ً              ً   

نس، الرب  ُ         يكوف مشًتك ا بينهما وىو الرب  ً                                             نس ال يكوف برنس ا إال وقد اشًتؾ بُت االثنُت، وذكر ما يكوف ُب اٞتزء         ً                              
ً         السفلي وحده وىو السراويل، أو يكوف مشًتك ا بينهما وىو القميص الطويل، وذكر ما يكوف لباس ا للقدـ                                               ً                                     

من  وىو ا٠تفاؼ، فذكر ٚتيع األلبسة اليت تكوف للمرء ببل استثناء، ذكرىا كلها عليو الصبلة والسبلـ، ىذا
 جهة.

                                                        ُ                           ومن جهة ثانية: أف ىذه األمور ا٠تمسة أٚتع أىل العلم على أنو ي قاس عليها غَتىا، ويذكر بعض 
الباحثُت: أنو ٓب يوجد أحد من الفقهاء يقوؿ: إنو ال يقاس على ىذه ا٠تمسة غَتىا إال الشوكا٘ب. والشوكا٘ب 

ال يقاس على ىذه ا٠تمسة غَتىا بل يقاس ، ٓب يذكر أحد قبلو أنو ىػ(ٕ٘٘ٔ)متأخر متوَب سنة  -رٛتو اهلل–
 عليها غَتىا.

                                ُ           نبدأ في ذكر ىذه األمور وما الذي ي قاس عليها:
: غطاء الرأس، ذكر النيب صلى اهلل عليو وسلم غطاءين؛ ذكر العمامة والربنس، ليدلنا على أنو      ً                                                                                    أوال 

نع احملـر من لبسها  ُ                  كل ما غ طي بو الرأس فإنو يكوف من ٤تظورات اإلحراـ اليت ٯت                                              ُ ، سواء كاف )ال يلبس(      
نس أـ ٓب يكن ٥تيط ا وإ٪تا ملفوف ا على ى ُ                ً            ً       ٥تيط ا ومفصبل  على ىيئة الرب                                  ً  يئة العمامة؛ ألف العمامة ليست ٥تيط ا    ً       ً            

           ُ                                                                فالعمامة ت لف، وبناء على ذلك ألىل العلم ُب مناط احملـر من اللبس ُب العمامة آراء:
                                                               ً   القوؿ األوؿ: تغطية الرأس. ويسكت فكل ما يكوف تغطية فإنو يكوف ٦تنوع ا.
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        ً          كوف مغطي ا وأما ما الثا٘ب: تغطية الرأس با١تتصل بو. شيء مبلصق بالرأس فما الصق الرأس إنو ي
                         ً      ً  ليس ٔتبلصق لو فبل يكوف مغطي ا ٤تظور ا.

أما الرأي األوؿ فعندىم يروف أف كل مغطي يكوف ٤تظور، فعندىم أف ا١ترء لو جلس ومسك لو 
آخر فوقو ثوب فإنو يكوف أتى باحملظور، وىذه رواية قوية ُب ا١تذىب، بل إهنم يروف أف الشخص لو جلس 

ً      ً                                         ً         باٟتركة فإنو يكوف أيض ا ٦تنوع ا للرجل دوف ا١ترأة وإ٪تا ٬تيزوف ما كاف ثابت ا باألرض   ُب ىودج و٨توه ٦تا يتحرؾ                    
                                                                         ً   كالغرؼ واألخبية وا٠تياـ فقط، وأما الرأي الثا٘ب فيقوؿ: ىو ما يتحرؾ ويكوف مبلصق ا.

                      ً                     ً             ً                           الثالث: ىو ما كاف متصبل  بالرأس سواء كاف مغطي ا أـ ليس مغطي ا. وىذا ىو ا١تذىب وبناء على 
                                                               ً                    فإف عندىم من عقد على رأسو ربطة لصداع و٨توه فإنو يكوف قد فعل ٤تظور ا من ٤تظورات اإلحراـ؛  ذلك

.                                            ً ألنو أتى بشيء أحاط برأسو فهو ٤تيط برأسو كامبل 
ً                       ً  وا١تسألة فيها خبلؼ طويل جد ا واألقرب أننا نقوؿ: إف كل ما ع د  لباس ا للرأس فإنو يكوف ٤تظور ا       ّ  ُ                              ً                        

ا فإنو ليس ٔتحظور؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم ذكر لباسُت مع قدرتو عليو                       ً وإال فبل، ما ٓب يكوف لباس  
ً                                      الصبلة والسبلـ أف يذكر كل ما يغطي، فإف الناس ٬تعلوف متاع ا على رؤوسهم، من الفقهاء من يقوؿ: لو                                                      

ً                                                                             جعل متاع ا على رأسو وجبت الفدية. الناس منذ القدـ ٬تعلوف ا١تتاع على رؤوسهم، و٬تعلوف ا٠ترؽ  و٨تو        
                                     ً         ً                                          ذلك، والنيب صلى اهلل عليو وسلم ٛتل لو ببلال  وغَته ثوب ا ليستظل بو النيب صلى اهلل عليو وسلم، وا١تذىب 
حاولوا يوجهونو يقولوف: ىذا قليل والقليل ال عربة بو نادر ١ترور يسَت من شدتو الشمس واٟتاجة. والصحيح 

ً                               أنو كل ما ٓب يكن لباس ا فإنو جائز. فإذا كاف اللباس غ ُ                           َت معتاد مثل اآلف و جد عند بعض اٟتجيج ٬تعل ربطة                                     
على رأسو ٍب ٮترج منها السياـ فتكوف على ىيئة ا١تظلة اليت تتحرؾ ْتركتو، نقوؿ: ىذه ال شك أهنا ُب حكم 
اللباس؛ ألهنا ثابتة وتتحرؾ بالرأس. أٓب نقل ُب الصبلة أف ما ٬تب تطهَته ىو ما يتحرؾ ْتركة ا١تصلُت؟ 

ً         رؾ ْتركة الرأس، فكل ما كاف يتحرؾ ْتركة الرأس ٦تا يكوف مغطي ا فإنو يكوف لباس ا، وأما فكذلك ىذا يتح                ً                                                       
                                              ً              العصابة فالصحيح أهنا ليست من ٤تظورات اإلحراـ خبلف ا ١تشهور ا١تذىب.

    ً                                                                                   ثاني ا: السراويل والقمص والربانس، من الفقهاء ١تا نظر ٢تذه األمور قاؿ: إف العلة فيها أف تكوف 
                                                ً                              أحاط بعضو من أعضاء اٟتاج أو ا١تعتمر فإنو يكوف ٤تظور ا. وىذا قوؿ ا١تالكية وىو القوؿ ٤تيطة فكل ما 
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: إف ا١ترء لو وضع على يده لصقة بل لو -كما ذكر ابن فرحوف–ا١تعتمد، وبناء على ذلك فإهنم يقولوف 
ُ                                       أي ج رح وجعل اللصقة ليست بالطوؿ وإ٪تا بالعرص-جعل على أصبعو لصقة  كامل   حىت أحاطت بأصبع -   

                     ً                                                                    فإنو يكوف قد فعل ٤تظور ا من ٤تظورات اإلحراـ. قالوا: ألف القميص ٤تيط بعضو والسرواؿ ٤تيط بعضو وىو 
                ً                                                                        القدمُت فيكوف ٤تيط ا بعضو كامل فالعلة اإلحاطة. وعندىم األذف كيف تكوف اإلحاطة هبا؟ قالوا: ا١تراد 

و فإنو يكوف قد أتى ٔتحظور اإلحراـ. باألذف فتحة األذف فعندىم أف ا١ترء لو أتى ٔتنديل وسد بو أذن
 والسبب: أنو أحاطو، ىذا رأيهم وىذا بعيد. 

ً                               بل ح كي إٚتاع ا كما نقل ابن عبد الرب وفيو نظر–وقاؿ ٚتاىَت أىل العلم         ُ : إف العلة أف يكوف -   
أخذ الفقو عن  من كبار تابعي التابعُت، فإنو -رٛتو اهلل–   ً             ّ                              ٥تيط ا. وأوؿ من عرب  هبذا التعبَت ىو إبراىيم النخعي 
، فقالوا: إف كل ما خيط على -رضي اهلل عن اٞتميع–األسود ويزيد النخعيُت و٫تا أخذاه عن ابن مسعود 

                                 ً                                                       ىيئة عضو من األعضاء فإنو يكوف ٤تظور ا من احملظورات. البعض يعرب بدؿ ا١تخيط با١تفصل، وقد يكوف ىذا 
ً          ء فإنو يكوف ٦تنوع ا، فما ف ص ل يد ا ك م ا أو فصل                           ً                      أدؽ ُب التعبَت، فما كاف مفصبل  على ىيئة عضو من األعضا  ُ    ً     ّ  ُ        ً               

      ً                       سرواال  للقدمُت فإنو يكوف كذلك.
ً                            وتفريعات ىذا التفريق كبَتة جد ا، مفصبل  و٬تب أف يكوف لباس ا، فبعض الناس ٬تعل على قدمو                  ً        ً                            

ً              مشد ا ٟتاجة ىذا ا١تشد ىو ٤تيط ال شك لكن ىل ىو ٥تيط مفصل؟ نعم، لكنو ليس لباس ا، ولذلك التق                                                                   ً ييد   
ُ       ً                                               بأف ا١تخيط ىو ا١تفصل ا١تلبوس الذي ج عل أصبل  لباس هبذه اٟتالة نستطيع أف نسهل ُب ىذا الباب وىو                                 
، فهذه اٞتبائر وىذه ا١تشدات اليت                                                               ً                              األقرب لظواىر النصوص، فإف الشارع ٓب يذكر إال ألبسة وٓب يذكر أفعاال 

عل للحاجة ىذه ليست ألبسة وإ٪تا ىي ج عل للتطبب و٨توه فبل ُ                  ٕت   تكوف كذلك. ُ                                  
         ُ                                    ما الذي ي قاس على العمائم والسراويل والربانس؟.س: 
        ُ                                                                ُ        من الذي ي قاس على العمامة: كل ما يوضع على الرأس كالطاقية، والغًتة، وكل ما ي غطى بو  جػ:

وذكرنا ىذه ا١تسألة ُب قصة الذي وقصتو –الرأس، فإف غطي الوجو وحده دوف الرأس فؤلىل العلم فيها رأياف 
، وقلنا: إف ىذه الزيادة ُب مسلم. فهل )ال ٗتمروا رأسو وال وجهو(النيب صلى اهلل عليو وسلم:  دابتو فقاؿ
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                                                                                 ً                يكوف تغطية الوجو من تغطية الرأس كالنائم عندما يناـ ويريد أف يغطي وجهو ىل يكوف ٦تنوع ا أـ ال؟ وذكرنا 
 :-أف ا١تسألة فيها خبلؼ على قولُت

٬توز تغطيتو. ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ ١تن وقصتو  القوؿ األوؿ: أف الوجو من الرأس فبل
، ومن قاؿ من أىل العلم أف الوجو داخل ُب الرأس فبل ٬توز تغطيتو قاؿ: )ال ٗتمروا رأسو وال وجهو(دايتو: 

، فكاف يرجح -رٛتو اهلل–                                        ُ                               ال ٬توز للمحـر أف يلبس الكمامة. وىذا الذي ي فيت بو الشيخ عبد العزيز بن باز 
 ديث ويقوؿ ىو ُب مسلم وليس بضعيف.اٟت

القوؿ الثا٘ب: أف الوجو ليس من الرأس فيجوز تغطيتو. ومن قاؿ هبذا القوؿ قاؿ: ٬توز لو لبس 
 الكمامة.

                          ُ                                                                و٦تا يقاس على السراويل: الت باف، التباف ىو الذي يفعلو أىل البحر عندما يأٌب بإزاره فيأخذ آخره 
                                   ً                         ف اإلزار على ىيئة السراويل فيكوف قصَت ا مثل ما يفعلو أىل البحر فيجعلو أمامو وأولو ٬تعلو خلفو فيكو 

يدؿ على أف احملـر  -رضي اهلل عنها–                  ُ   ً                                        باإلزار، ىذا يسمى ت بان ا، وجل أىل العلم ما عدا ما روي عن عائشة 
س فيو                 ُ                                      ُ                                 ٦تنوع منو لبس الت باف ال ٬توز لو أف ٬تعل إزاره على ىيئة الت باف؛ ألنو ُب حكم السراويل مع أنو لي

 خيط ولذلك قلنا: إف األحسن أف نقوؿ: إنو مفصل وال نقوؿ: إنو ٥تيط.
                 ُ           وا٠تفاؼ سنذكر ما ي قاس عليها.

                                 ً                                ا١تراد با٠تف ىو ما أحاط بالقدـ كامبل  وسيأٌب االستثناء بعد قليل ُب قضية  :(وال الِخفاؼَ ) قولو:
ً                                                                                ا٠تف إذا كاف ناقص ا ىل ٬توز لبسو أـ ال؟ وبناء على ذلك فليس ا١تراد ما كاف لو سَت فالنعل إذا كاف لو سَت                 

حل، فالصندؿ ال                    ً                                  ً      ً      ً     مثل الصندؿ ال يكوف خف ا وال يدخل ُب مسمى ا٠تف؛ ألنو ليس ٥تيط ا كامبل  وساتر ا للم
.  ٬توز ا١تسح عليو و٬توز لبسو للمحـر

استدؿ هبذه  :(إال أحٌد ال يجُد نعَلين فليلَبْس الُخّفين، وليقطْعُهما أسفَل من الكعبين) قولو:
                                                                           ً           اٞتملة على أنو ٬توز للمحـر أف يلبس ا٠تف ا١تشقوؽ الذي يكوف ٖتت الكعب وإف كاف واجد ا للنعل مع 

، يعٍت شخص عنده نعل األفضل أف يلبسو، فإف وجد مع النعل خف مشقوؽ يعٍت أف السنة أف يلبس النعل
أقل من الكعبُت ٖتت الكعبُت، ىل ٬توز لو لبسو أـ ال؟ استدؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية هبذا اٟتديث على 
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ة أنو ٬توز، ووجو استداللو أنو قاؿ: إف النيب صلى اهلل عليو وسلم جعل ا٠تف ا١تشقوؽ ا١تقطوع ُب مثاب
النعل، فدؿ ذلك على أنو ُب حكمو. وا٠تف ا١تقطوع مثل الكندرة اآلف، الكندرة ٖتت الكعب، فالشيح 
تقي الدين يقوؿ: ٬توز لبس الكندرة حىت وإف كاف عندؾ نعل وليس عليك فدية؛ ألف النيب صلى اهلل عليو 

ا١تشقوؽ أو ا١تقطوع، إذف  وسلم جعل ما كاف دوف الكعب ُب مثابة النعل. فمن ٓب ٬تد النعل فليلبس ا٠تف
 جعلو من باب التخيَت. 

فيقولوف: ال ٬توز لبس ىذا ا٠تف ا١تشقوؽ. والسبب: أف  -وىو ا١تذىب–أما ٚتاىَت أىل العلم 
                              ً                ُ                                           النيب صلى اهلل عليو وسلم جعلو بدال  ُب ىذا اٟتديث وال ي صار البدؿ إال عن عدـ ا١تبدؿ وىو النعل، وىذا 

 س ىذا وإف كاف ىو دوف ٤تل الفرض لكن ال ٬توز لبسو إال عند فقد النعل.ىو األقرب: أنو ال ٬توز لب
الزعفراف معروؼ وىو العروؽ اليت  :(وال يلبْس من الثياب شيًئا مسَّو زعفراٌف أو َوْرسٌ ) قولو:

عل ُب الثياب  ُ             توجد ُب رأس الورد، نوع من الورود، والورس شجر معروؼ إٔب اآلف ي زرع بضواحي مكة وىو ٬ت                      ُ                                                         
عل ُب حاؿ الغسل قدٯت ا ويستخدمونو اآلف ُب بعض أنوع التطبب، والزعفراف ي ستخدـ  ُب ُ                   ً                                              ُ       حاؿ دباغو و٬ت             

                        ً                    ً                     ً   لثبلثة أشياء: يستخدـ طيب ا، الثا٘ب: يستخدـ صبغ ا، الثالث: يستخدـ طعام ا.
، )وال يلبس من الثياب شيًئا مسو زعفراف وال ورس(وىنا النيب صلى اهلل عليو وسلم عندما قاؿ: 

ه ٓب ٯتسو الطيب، فالتمثيل بالزعفراف ىنا والورس ألجل الطيب، وا١تراد أنو ال يتطيب والنيب صلى اهلل قصد
طيبت رسوؿ اهلل صلى : -رضي اهلل عنها–عليو وسلم إ٪تا تطيب قبل إحرامو وبعده كما ُب حديث عائشة 

                  ً      ً  احملـر فإنو يكوف سبب ا موجب ا  . وبناء على ذلك قاؿ الفقهاء: إف كل طيب ٯتسواهلل عليو وسلم ٟتلو وٟترمو
ي اـ  أ و  ص د ق ة  أ و  ن س ك  }للفدية، قاؿ تعأب:  ي ة  م ن  ص  ُ  ٍ ف ف د   ُ  ْ  َ  ٍ َ َ  َ   ْ  َ  ٍ  َ  ِ   ْ  ِ  ٌ َ ْ  ِ [، كسائر احملظورات اليت ستمر ٜٙٔالبقرة: { ]َ 

 معنا.
 وىنا مسألتاف:

 ، ا١تسألة األؤب: ُب قضية أف النيب صلى اهلل عليو وسلم جعل الطيب إذا مس الثوب ال يلبسو احملـر
  ً                                                                         ً            وال  نقوؿ: بإٚتاع أىل العلم أف الطيب إذا مس ثوب احملـر بعد اإلحراـ فإنو يكوف ٤تظور ا من ٤تظورات أ

                        ً                                                                  اإلحراـ ببل شك ويكوف موجب ا للفدية، وأما إذا كاف التطيب قبل اإلحراـ فؤلىل العلم قوالف ُب ا١تسألة:
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ية. وىذا ىو الصحيح؛ ألف القوؿ األوؿ: أف كل تطيب قبل اإلحراـ على الثوب ٦تنوع ويوجب الفد
                      ً   ، إذف ال ٬توز التطيب مطلق ا )وال يلبس من الثياب شيًئا مسو زعفراف(النيب صلى اهلل عليو وسلم ىنا قاؿ: 

أنو طيب البدف، وىذا القوؿ اختاره  -رضي اهلل عنها–قبل اإلحراـ على الثوب أما البدف فحديث عائشة 
 اآلجري من فقهاء اٟتنابلة.

قالت: طيبت النيب  -رضي اهلل عنها–القوؿ الثا٘ب: أنو ٬توز تطييب الثوب قبل اإلحراـ. ألف عائشة 
                                                                ُ                           صلى اهلل عليو وسلم إلحرامو. فيشمل البدف ويشمل الثوب؛ وألنو رٔتا إذا ط يب البدف مع وضع اإلحراـ رٔتا 

  ً                           ٤ترم ا وقد طيب ثوبو قبل إحرامو ١تسو شيء منو، وىذا ىو مشهور ا١تذىب، ولكن يقولوف: إف ا١ترء إذا كاف 
فإذا سقط إحرامو عنو أي خلعو أو سقط ال ٬توز لو لبسو مرة أخرى إال بعد غسلو؛ ألف لبسو إياه كأنو قد 

 طيبو بعد إحرامو. 
                            ً                                             ىو األوؿ وأف التطيب ال ٬توز مطلق ا على الثوب ال قبل اإلحراـ وال بعده وكلها يكوف  والصحيح:

     ً         موجب ا للفدية.
 الثانية: ىنا النيب صلى اهلل عليو وسلم هنى عن التطيب وىنا مسألتاف: ا١تسألة

ٓب يطيب بدنو وال ثوبو وىو ٤تـر ولكن أراد أف  يًتفو بشم  امرأاألؤب: الًتفو بشم الطيب، لو أف 
 الطيب، عنده ٓتور فأراد أف يشمو؟ من الفقهاء من قاؿ: ال ٬توز للمحـر أف يًتفو بشم الطيب؛ ألف ا١تقصود

من التطيب الًتفو. ومن أعظم الًتفو مشو فبل ٬توز مشو، والصحيح أف ا١تراد إ٪تا ىو الفعل ُب البدف ولذلك 
                                                              ُ                           النيب صلى اهلل عليو وسلم علقو بالثوب، والنيب صلى اهلل عليو وسلم وقد أ وٌب جوامع الكلم فلم يقل: ال 

فدؿ ذلك على أف ا١تراد مباشرة الطيب للبدف ، )وال يلبس ثوبًا مسو ورس أو زعفراف(       ً             يشم طيب ا، وإ٪تا قاؿ: 
 أو للثوب.

أراد أف يشرب  امرأ                                                     ً                     الثانية: لو أف ا١ترء ٓب يتطيب وإ٪تا تناوؿ الطيب أكلو أكبل  مثل الزعفراف فلو أف 
؟ نقوؿ: نعم؛ لداللة اٟتديث     ً                   خبلف ا ١تن قاؿ: إنو ٦تنوع -قهوة فيها زعفراف، فهل ٬توز لو ذلك وىو ٤تـر

، وُب مثلو لو كاف -منو                                                                       ً                 ؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا هنى من الطيب التطيب وٓب ينو عن تناولو أكبل 
ـ الصابوف ألجل الطيب ىذا تطيب، لكن لو استخدـ                  ً                         ا١ترء يستخدـ صابون ا ال بقصد التطيب، قد يستخد
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                                  ً                                                      الصابوف ألجل النظافة فهنا ليس متطيب ا وٓب ٯتس الطيب ألجل الطيب وإ٪تا ألجل ا١تنظف الذي ُب الصابوف 
 فنقوؿ: إف كل ذلك معفو عنو وليس ىو من ا١تنهي عنو وإف كاف من الفقهاء من ٯتنع منو.

بالنقاب أي لبس النقاب وىو تغطية الوجو وإخراج العينُت، وا١تراد ا١تراد  :(وال تنتقُب المرأة) قولو:
من النهي لبلنتقاب ىو لبس ا١تفصل على الوجو وليس ا١تراد تغطية الوجو، إذ ثبت أف نساء النيب صلى اهلل 

ُ                  عليو وسلم كاف إذا مر هبم الركب اسدلنا ا٠ت مر فغطينا وجوىهن  فدؿ على أف احملرمة  -رضي اهلل عنهن–                                      
ت ٦تنوعة من تغطية الوجو وسًته وإ٪تا ٦تنوعة من لبس النقاب وما ُب حكمو كاللثاـ والربقع و٨توه، وأما ليس

ً                                        التغطية مطلق ا كما ذكر بعض أىل العلم فليس صحيح ا أو ا١تبلصق، ولذلك ترى بعض النساء ُب اٟتج                                   ً           
نع عندما تلبس غطاء ٕتعل بينها وبينو مسافة، ىذه الطواقي الطويلة؛ ألف من ا ُ    لفقهاء من يرى أف الذي ٘ت                        

                    ً                                                                       منو ا١ترأة ما كاف مبلصق ا للوجو، فالصحيح: أف العلة ليست ا١تبلصقة وليست العلة التغطية وإ٪تا العلة 
              ُ                                                           ً               التفصيل، فما ف صل على ىيئة الوجو من لثاـ أو نقاب أو برقع ىو الذي يكوف ٦تنوع ا وما عداه فبل.

معروؼ ىي اٞتونتيات اليت يلبسها الرجاؿ والنساء، ٭تـر على  القفاز :(وال تلَبُس الُقفَّازينِ ) قولو:
ا١ترأة لبسها، وليس ا١تراد التغطية فيجوز للمرأة أف تغطي يدىا من غَت مفصل، وإ٪تا ا١تراد ا١تفصل الذي يكوف 

وع     ً                                                                        ً            مظهر ا لؤلصابع، فلو أف ا١ترأة غطت يدىا بثوهبا أو وىي نائمة غطت يدىا فليس ذلك ٦تنوع ا وإ٪تا ا١تمن
 ا١تفصل على ىيئة األصابع. 

وُب ىذا اٟتديث يدؿ على أف النقاب والقفازين كاف النساء يلبسنو ُب عهد النيب صلى اهلل عليو 
وسلم، ودؿ ذلك على مشروعيتو وأنو من كماؿ السًت و٘تاـ حياء ا١ترأة وكماؿ لزومها العفة أف تلبس مثل 

 ىذه األمور.
(: ىذه للمحـر الُخفَّين، وَمن لم يجذ إزارًا فليلبْس سراويَل( َمن لم يجْد نعلين فليلَبسْ ) قولو:

 الرواية الثانية فيها من الفقو مسألتاف:
                                                         ً                 ً    ا١تسألة األؤب: وىي معارضة ٟتديث ابن عمر أف من أحـر وٓب ٬تد نعبل  جاز لو أف يلبس خف ا، 

، وسكت، فجماىَت أىل العلم )فليلبس ا٠تفُت(، وىنا قاؿ: )وليقطعهما(لكن ُب حديث ابن عمر قاؿ: 
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أخذوا ْتديث ابن عمر؛ ألف فيو زيادة علم وفيو تقييد للمطلق، ومن مفردات ا١تذىب وىو الصحيح األخذ 
ْتديث ابن عباس وأنو ال يلـز إتبلؼ ا٠تف، والدليل على ذلك: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قالو ُب عرفة 

ً                وىو ا١تتأخر فيكوف ناسخ ا ٟتديث ابن عمر  ، إضافة ألف بعض أىل العلم كما نقل ابن -رضي اهلل عنو–                    
، مدرجة من قوؿ نافع، ولكن الصحيح أهنا من )وليقطعهما أسفل من الكعبُت(بشراف ُب أماليو: أف زيادة 

قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم؛ ألهنا ُب الصحيحُت كذلك، وأما ما ذكره ابن بشراف ُب أماليو فإف ىذا لو 
ناسخ ٟتديث ابن عمر وأف من ٓب ٬تد  -رضي اهلل عنهما–لصحيح أف حديث ابن عباس طريق آخر، فا

 النعل فإنو يصلي ٓتف من غَت قطع.
، أي من ٓب ٬تد اإلزار فإنو يلبس السرواؿ )ومن ٓب ٬تد إزارًا فليلبس سراويل(ا١تسألة الثانية: ُب قولو: 

صلى اهلل عليو وسلم القميص، ٓب يقل: إف ٓب ٬تد رداء ا١تعروؼ، وال يلزمو فدية ُب اٟتالتُت، وٓب يذكر النيب 
لع الثوب  ُ          فليلبس قميص ا ثوب ا، ١تاذا؟ ألف القميص ٬توز جعلو على ىيئة الرداء، فيجوز خلع القميص، ٮت                                                                 ً      ً           
عل على ىيئة الرداء يغطي بو الكتفُت، ولذلك إذا كاف ا١ترء ُب طيارة مثبل  وقد عـز على اإلحراـ وليس  ُ                                                                  ً                         و٬ت   

فنقوؿ: ابق على السراويل اليت عليك، وأما اٞتزء العلوي من جسدؾ فإنك ٗتلع ثوبك وٕتعلو على معو إحراـ 
ىيئة الرداء، وإف كاف عليك نعبلف فاٟتمد هلل، عليك حذاء أو كنادر أو شراب أبقها ما يلزمك أف تغَتىا وال 

ألف القميص ٯتكن أف ٮتلعو فدية ُب عدـ لبس النعل وُب عدـ لبس اإلزار، إ٪تا الفدية ُب لبس القميص؛ 
الشخص و٬تعلو على ىيئة الرداء، والنيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا خفف ُب السراويل وا٠تف فقط وٓب ٮتفف 
ُ                    النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب العمامة وٓب ٮتفف النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب الق م ص وإ٪تا خفف ُب أمرين   ُ                                                                 

 فقط.
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 ٕٙالشريط: 
 *** المتن ***

؛ أف تلبيَة رُسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر  - ٕٕٓ
 .)لبيََّك اللهّم لبيَك، لبيك ال َشرِيَك لك لبيك إّف الحمَد والنَّعمَة لك والُملَك، ال شرِيَك لَك(
غباُء إليَك قاؿ: وكاف عبد اهلل بُن عمر يزيُد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخيُر بيديك، والر 

 والعمُل.
 :ٕٖ*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
: وىذه اللفظة التلبية يؤتى بها عند الحج والعمرة، وىي سنة باتفاؽ (لبيََّك اللهّم لبيكَ ) قولو:

أىل العلم وليست واجبة، والسنة في التلبية في الموضع األوؿ أف تكوف عند اإلحراـ أي عند عقد 
النسك، وسبق معنا أف السنة أف يكوف عقد النسك بعد صالة ركعتين وعند قياـ الدابة، أي عندما 

ارتو يريد أف يتحرؾ من الميقات، ىذا ىو أكمل وقت يحـر عنده المرء، فإذا نوى يركب المرء على سي
وىذا نص عليو –المرء في نفسو زاد على النية بالتلبية، وبعض أىل العلم كاف يسمي التلبية نية فيقوؿ 

                     ُ                                           : إف الجهر بالنية ال ي شرع إال في ثالثة مواضع: في العمرة، وفي الحج،-بعض الشافعية وفيو نظر
وعند ذبح النسيكة أو الذبيحة. والحقيقة أف التلبية ليست من الجهر في النية في شيء، بل النية ىي 
الدخوؿ في النسك وىذا سنة زائدة عليو، وكذا عند الذبح فإف قوؿ المرء: اللهم إف ىذا منك وإليك 

، وىذه اللفظة التي عن فالف، اللهم إف ىذا عن فالف. فإنما ىذا ذكر زائد عن نية الذبح هلل عز وجل
جاءت عن النبي صلى اهلل عليو وسلم رفعها ابن عمر إليو صلى اهلل عليو وسلم ونقل غيرىا ونقل 

 

 
، والشريط الذي قبلو  ٕٙا١تفرغ: ىذا اٟتديث بداية الشريط  ٕٖ                                               ً                    وكأف الشيخ شرحو قبل ذلك، ولذلك ٓب يقف عنده طويبل 

 وجد بو شرح ٢تذا اٟتديث.ال ي ٕ٘
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غيرىا من فعلو، والصحابي في الغالب ال يأتي بشيء إال وقد سمعو من النبي صلى اهلل عليو وسلم 
ً                 وخصوص ا أمثاؿ ابن عمر  سنة واالقتداء بالنبي صلى اهلل               ً          الذي كاف متحري ا اتباع ال -رضي اهلل عنو–    

 : لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل.-رضي اهلل عنو–عليو وسلم فكاف يزيد 
 *** المتن ***

)ال َيِحلُّ قاؿ: قاَؿ النبي صلى اهلل عليو وسلم:  -رضي اهلل عنو-عن أبي ُىريرة  - ٕٕٔ
 .سافَر مسيرَة يوـٍ وليلٍة، إال ومعها ُحْرمٌة(المرأٍة تؤمُن باهلل واليوـِ اآلخِر، أف تُ 

(وفي لفٍظ للبخاري:   .)ُتساِفْر مسيرَة يوـٍ إال مع ِذي محرـٍ
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
نفي اٟتل أحد األلفاظ الصر٭تة ُب التحرٙب، فإف ألفاظ التحرٙب ىناؾ ألفاظ  :(ال َيِحلُّ ) قولو:

صر٭تة وىناؾ ألفاظ دالة عليو لكنها دوهنا ُب الصراحة، ومن األلفاظ الصر٭تة على التحرٙب لفظة: ال ٭تل، 
 ومنو ىذا اٟتديث.

)تؤمن باهلل لتأكيد حينما قاؿ: ىذا زيادة على ا :(ال َيِحلُّ المرأٍة تؤمُن باهلل واليوـِ اآلخرِ ) قولو:
، فجعلو كأنو من باب الشرطية أي إف كانت تؤمن باهلل واليـو اآلخر فبل تفعل ذلك، مثلما واليـو اآلخر(

)ال ٭تل المرأة تؤمن باهلل واليـو اآلخر أف ٖتد على غَت قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب حديث أـ حبيبة: 
أف ىذه الصيغة من باب الشرطية ٦تن يدؿ على أف كماؿ اإلٯتاف  ، فدؿ ذلك علىذي زوج فوؽ ثبلث(

وكماؿ التسليم للنيب صلى اهلل عليو وسلم وقبل ذلك ألمر اهلل عز وجل يكوف بذلك، واهلل عز وجل شرع 
    ً                                                                                        أمور ا فيها غضاضة على النفس، ورٔتا كاف النظر األوٕب اجملرد يظن أف ال حكمة فيها وإ٪تا ىي تكليف ومشقة 

َ  ِّ                                                  ولكن ا١تؤمن الصادؽ كامل اإلٯتاف ا١تس ل م ألمر اهلل وأمر رسولو صلى اهلل عليو وسلم إذا جاءه ىذه ٤تضة                                 
َ ُ  و م ا ك اف  ل م ؤ م ن  و ال  م ؤ م ن ة  إ ذ ا ق ض ى الل و  و ر س ول و  أ م ر ا أ ف  ي ك وف  ٢ت  م  ا٠ت  يػ ر ة  }األمر امتثل كما قاؿ جل وعبل:   َ ِ ْ    ُُ َ   َ   ُ  َ  ْ  َ  ً  ْ  َ  ُ ُ  ُ  َ َ   ُ       َ  َ  َ  ِ  ٍ َ ِ ْ  ُ َ  َ   ٍ  ِ ْ  ُ  ِ  َ   َ    َ َ

ِ ِ  ْ م ن  أ م ر ى م    ْ  َ  ْ [، ففي ىذين اٟتديثُت وغَت٫تا يؤكد النيب صلى اهلل عليو وسلم على ا١تنع ٖٙألحزاب: ا{ ]ِ 
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ً                             والتحرٙب بأف جعل االمتثاؿ عبلمة على اإلٯتاف، وأف من قاـ هبذا االمتثاؿ مس ل م ا فإنو كماؿ إٯتانو بل ىو ٘تاـ  ِّ  َ                                                                 
 إٯتانو وشرط صحتو.

النساء أو فيو ضرر على أخريات  وُب ىذا اٟتديث الذي معنا رٔتا كاف فيو غضاضة على بعض
منهن فبُت النيب صلى اهلل عليو وسلم هبذه الزيادة أف االمتثاؿ ٢تذا اٟتكم من عبلمة اإلٯتاف، ومن صدؽ 

 التسليم.
ٍ           وفي لفظ  للبخاري: ، (أف ُتسافَر مسيرَة يوـٍ وليلٍة، إال ومعها ُحْرمةٌ ) قولو: )ُتساِفْر مسيرَة يوـٍ       

) ىذه اللفظة ُب اٟتقيقة ىي قيل: إهنا من جوامع كلم النيب صلى اهلل عليو وسلم، وقبل  :إال مع ِذي محرـٍ
أف نتكلم عن كوهنا من جوامع كلمو صلى اهلل عليو وسلم فلنذكر بعض االختبلؼ فيها فإنو قد جاء ىنا ُب 

(بخاري: ، وُب اللفظ اآلخر ُب ال)مسَتة يـو وليلة(اللفظة األؤب من حديث أيب ىريرة أنو قاؿ:  ، )مسَتة يـو
ً             وُب لفظ أيض ا ُب الصحيح:  ، )أكثر من ثبلثة أياـ(، وُب لفظ: )ثبلثة أياـ(، وُب لفظ رابع: )مسَتة يومُت(         

، وُب لفظ مطلق، ىذه األلفاظ كلها صحيحة عن النيب صلى اهلل عليو وسلم، وإ٪تا خرجت )ليلة(وُب لفظ: 
يتكلم عن النيب صلى اهلل عليو وسلم، أو إجابة عن سؤاؿ  منو صلى اهلل عليو وسلم لبياف اٟتاؿ الذي كاف

ـز أف اٟتديث إ٪تا خرج  ُ                     بعينو سئل عنو صلى اهلل عليو وسلم فبل تعارض بينها، وإ٪تا ٨تكم بالتعارض حينما ٬ت                                                                         
مرة واحدة، ىذه قاعدة ُب اٟتديث: أف اٟتديث إذا جزمنا أنو ٓب ٮترج من النيب صلى اهلل عليو وسلم إال مرة 

                     ً                                                                حدة فبل بد أف تصحح لفظ ا وأف تلغي غَته من األلفاظ، مثل أف يكوف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ وا
خطبة ُب يـو عرفة ُب مقاـ واحد ٓب يتكرر، أو صلى النيب صلى اهلل عليو وسلم صبلة واحد كصبلة 

ً                 ً                              ً الكسوؼ، أو فعل شيئ ا واحد ا ٬تب أف نصحح لفظ ا و٨تكم على ما عداه بالضعف شذوذ             ً  ا أو نكران ا                   ً     
ْتسب النظر ُب اإلسناد وا١تنت، وأما ما كاف من النيب صلى اهلل عليو وسلم ٭تتمل التكرار فإف األصل أف 
ً                                                   ٨تملها على الصحة وإ٪تا ننظر ُب حكمها فقه ا ُب اٞتمع بينها، فنحكم بصحة ىذه الروايات؛ ألهنا جاءت                                      

 -رضي اهلل عنهم–، ومن حديث غَتىم من حديث أيب ىريرة، ومن حديث عائشة، ومن حديث ابن عمر
 وكلها ُب الصحيح.

 كيف ٧تمع بُت ىذه األحاديث؟.  س:
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 ألىل العلم فيها مسالك، ومن أشهر مسالكهم مسلكاف: جػ:
ا١تسلك األوؿ: يقوؿ: إننا ننظر إٔب أقل ما ورد. وىناؾ قاعدة عند أىل العلم: األخذ بأقل ما ورد؛ 

ل باألكثر ُب النفي، وأما ُب اإلثبات فإنو األخذ باألكثر، فمن أخذ                         ً     ألف من أخذ بأقل ما ورد قطع ا عم
، إذف نأخذ باألقل، فأقل ما ورد )ال ٭تل(                            ً                         باألكثر ُب اإلثبات عمل باألقل قطع ا، وأما ُب النفي مثل ىنا 

، أو ليلة. واليـو أو الليلة إذا أطلقتا فإهنا تشمل ال يـو مع ليلتو قالوا: إنو عن النيب صلى اهلل عليو وسلم يـو
فبل ٨تكم بأنو النهار دوف الليل وىكذا إال أف يكوف زيادة اٟتاؿ دالة عليو، وىذه ىي الرواية األؤب والثانية 

(، ىي معناىا الرواية الثانية: )مسَتة يـو وليلة( ً                            مع ا، فنقوؿ: إف الرواية األؤب:  ، وىي معناىا: )مسَتة يـو
ـ إذا أطلقت تشمل اليـو بليلو وهناره، وبذلك ٧تمع ثبلث روايات ، ألف لفظة ليلة ولفظة يو )مسَتة ليلة(

                                               ً              ً                            وىي األكثر من حيث الصيغ ونقوؿ: إهنا ىي األكثر ورود ا وىي األقل عدد ا. وىذا اٞتمع ىو الذي اختاره 
                                                                 ً       ُ                    فقهاء ا١تذىب، وبذلك نظروا فوجدوا أف مسَتة اليـو والليلة تعادؿ تقريب ا أربع ب رد ٍب قاسوىا بالكيل 

، ورأيت لبعض كم(  ٓٓٔ)، وبعضهم ٬تاوز الثمانُت فيوصلوىا إٔب كم(  ٓٛ)عاصروف فبعضهم يزيد على ا١ت
 ، وأكثر منها بقليل فهو من باب التقدير. كم(  ٕٓٔ)ا١تعاصرين من يزيدىا ويوصلها إٔب 

 ا١تسلك الثا٘ب: يقوؿ: إننا نأخذ باإلطبلؽ. ألنو جاءت رواية عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو
وسكت فنأخذ با١تطلق ونًتؾ ا١تقيدات، وىذه ىي الرواية الثانية ُب ا١تذىب، والفقهاء  )أف تسافر(قاؿ: 

يقولوف: إننا ٨تمل ا١تطلق على ا١تقيد فنأخذ ا١تقيد الرواية األؤب. والرواية الثانية ىي اختيار الشيخ تقي الدين 
 ويفيت هبا بعض ا١تشايخ. -رٛتو اهلل–

للفظة من النيب صلى اهلل عليو وسلم من جوامع كلمو عليو الصبلة والسبلـ فإنو واٟتقيقة أف ىذه ا
، فأناط النيب صلى اهلل عليو وسلم السفر بفعلُت: بالزمن، وبالقدر )ال ٭تل أف تسافر مسَتة يـو وليلة(قاؿ: 

لك نستفيد أف ما نسبو وىو القدر ا١تسافة، واليـو والليلة ىو الزمن، وبناء على ذ )مسَتة(وىو ا١تسافة، فقاؿ: 
                     ً         : إف السفر ال يكوف سفر ا إال إذا -واختاره بعض ا١تشايخ ا١تعاصرين–البعض للشيخ تقي الدين من أنو يقوؿ 

ُ                                                                                                   ق در بالزماف فقط. فيو نظر؛ ألهنم نظروا إٔب لفظة اليـو والليلة ونسوا كلمة ا١تسَتة، واٟتقيقة أف النيب صلى اهلل 
، وأناط با١تسافة، وما الذي ينبٍت على ىذا الشيء اليـو )اليـو والليلة(زمن عليو وسلم أناط باألمرين: بال
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والليلة؟ أف من قاؿ: إف العربة بالزماف فقط قاؿ: إف من انتقل من بلد إٔب بلد ٍب رجع إٔب بلده األؤب قبل 
ساعات أو                                 ً                                              ٘تاـ يـو وليلة فإنو ال يكوف مسافر ا. عندما تذىب من الرياض إٔب جدة فتجلس ُب جدة ٙتاف

تسع أو عشر ساعات ٍب ترجع من يومك نفسو ال ٭تل لك قصر وال ٚتع، وىذا بعض ا١تشايخ الكبار عندنا 
من أفىت بذلك ونسبو للشيخ تقي الدين، واٟتقيقة أف الشيخ تقي الدين إ٪تا تكلم عن الزمن ُب مقاـ 

ً         االستدالؿ؛ ألنو يرى اإلطبلؽ وال يرى التقييد بالزمن أبد ا، فَتى أ ي سفر ا عرف ا فهو كذلك.                                                ُ      ً     ً           ف كل ما ٝت           
ُ   ً                                أف نقوؿ: إف كاف للمرء ع رف ا صحيح وعادة صحيحة فيؤخذ هبا وإال  واألقرب بين ىذين القولين:                       

     ُ                                                                            ً           فإنو ي صار للمسافة. ١تاذا نقوؿ ىذا الشيء؟ ألف بعض الناس يرى ا١تسافات البعيدة ليست سفر ا ورٔتا قطع 
بعض الناس كالذي ال ٮترج من بيتو قط بل لرٔتا خرج إٔب بعض                              ً     مئات الكيلو مًتات وال يعدىا سفر ا، و 

أطراؼ ا١تدينة اليت ىو فيها فيحمل مؤنة ومشقة شديدة معو فلذلك ىؤالء نقوؿ: ال عربة بكم. ١تاذا؟ ألنو 
، وآخر يذىب إٔب مكة ويرجع  كم(ٓٔ)رٔتا ٮترج إٔب أطراؼ الرياض                         ً      ً                         ويأخذ عدة من سيسافر شهر ا كامبل 

غَت أي مشقة، فنقوؿ: ليس العربة با١تعتاد على السفر وليست العربة بالذي ٭تمل ا٢تم ويزمن لو  من ليلتو من
ُ   ً                     ً                                    وإ٪تا العربة بأواسط الناس، فإف كاف لو ع رف ا معتاد عند اجملتمع عموم ا فيأخذ بو. مثل ماذا العرؼ ا١تعتاد؟                                      

         ً                 ٔب مكة سفر ا؟ فيقوؿ: ال، أنا عندما يأٌب أىل جدة فنقوؿ ٢تم: أنتم يا أىل جدة ىل تعدوف الذىاب إ
                                        ً                               ُ               أذىب إٔب مكة إٔب الدواـ وأرجع. فبل نعده سفر ا. وبناء على ذلك فإننا نقوؿ: ال ي ًتخص فيو وبذلك 
صدرت اللجنة الدائمة لئلفتاء، وبالنسبة للرياض وا٠ترج رٔتا جاوزت الثمانُت كيلو بعض ا١تناطق، لكن لو 

      ً                                                      رج سفر ا، وكذلك ما يقاؿ بالنسبة للدماـ واٞتبيل، أىل اٞتبيل رٔتا تأملت عمـو الناس ال يعد ا٠تروج إٔب ا٠ت
                                                                                ً       يذىب ويعود ٍب يذىب ويعود يرجع البضاعة اليت اشًتاىا ويعود ُب يومو مرتُت وال يعد ذلك سفر ا، إذف 

ف ، كأف يكو كم(ٓٛ)  ُ                                ً        ُ       ً                           الع رؼ عند عمـو الناس أنو ال يعد سفر ا أو ىو ي عد سفر ا وإف كاف دوف الثمانُت كيلو 
، ألف بعض ا١تناطق يرقوف كم(ٓٛ)    ً                                          ً                 مرتفع ا كحاؿ اٞتباؿ كتهامة وغَتىا فإنو يعدونو سفر ا وإف كاف أقل من 

 ُب اٞتباؿ، ومن كاف من أىل السراة يعرؼ ىذا الشيء.
سب كم(ٓٛ)                                                 ُ             ً  وإف ٓب يكن ىناؾ عرؼ عاـ فإننا نرجع للتقييد باألربع ب رد وىي تقريب ا  ُ    ، من أين ٖت           

سب الثمانوف كيل من طرؼ العامر إٔب طرؼ العامر، العامر اليت ىي البلد من طرفها ىذه الثمانوف كيل؟ ٖت
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                                     ً                                                أو حدىا، فالرياض من أو٢تا إٔب آخرىا مثبل  ٙتانُت كيلو فبل ٖتسبها حىت ٗترج من العامر األحياء اليت 
                                            ً                                 يسكنها الناس ويعمروهنا ويستقروف هبا يسمى عامر ا، ىنا تبدأ ٖتسب فيجوز لك أف تًتخص.

، والفائدة من ذلك؟ أف  والذي يهمنا ىنا:                                  ً                                    أف ا١ترأة ال ٬توز ٢تا أف تسافر أي سفر ا إال مع ذي ٤تـر
، فإف ا١ترأة إذا كاف معها أحد كائن ا من كاف فإف صاحب الشر                                     ً                                 ً                       احملـر يكوف فيو درء للشر عنها ولو شكبل 

، فإف بعض النساء إذ ا دخلت ومعها صبيها الصغَت                                 ً                               والسوء ٮتاؼ ويهاب ولو كاف ذلك صغَت ا وىذا معلـو
                                                       ً       ً         ً                   رٔتا ىاب بعض الناس من يكوف معها وىو الصغَت فكيف لو كاف ٤ترم ا بالغ ا أو زائد ا عن ذلك؟! إذف ىذا 

 األمر األوؿ.
                                                                         ً         األمر الثا٘ب: أف من اٟتكم أنو رٔتا ٖتتاج إٔب سؤاؿ الرجاؿ ُب شيء فيكوف ٤ترمها نائب ا عنها ُب 

وإف   -رضي اهلل عنها–سنها بكماؿ حيائها، وقد جاء من حديث عائشة ذلك، ومعلـو أف ٚتاؿ ا١ترأة وح
                                                                                ً              كاف ُب إسناده مقاؿ: إنو خَت للمرأة أف ال ترى الرجاؿ وال يراىا الرجاؿ. فإذا أرادت شيئ ا من الرجاؿ ال 
ضرر عليها وال ضَت ولكن ترسل ٤ترمها ليتكلم على لساهنا، وُب ذلك زيادة ٟتيائها وعفتها وكماؿ ىذا 

 ا٢تا، إٔب غَت ذلك من اٟتكم اليت يسعى بعض الناس إلظهارىا، وقد تظهر ألحد دوف أحد.ٚت
 يبقى عندنا مسألتاف فيما يتعلق باٟتج:

؟.: ٔس  ما ىو شرط احملـر
ُ                                                                قالوا: احملـر ىو من ح رـ  نكاحو على سبيل التأبيد إما بنسب أو مصاىرة أو رضاع أو أف يكوف  جػ:  َ                   

ً                    زوج ا، والزوج ىو ا١تستثٌت فقط من القاعدة فبل ٭تـر زواجو على سبيل التأبيد، ١تاذا قلنا ذلك؟ ألف ىناؾ    
 ُ                                                                                             أ ناس ٭تـر على ا١ترأة أف تتزوجهم على سبيل التأبيد لكنو ليس ٔتحـر مثل: ا١تبلعنة، إذا العنها زوجها ٭تـر 

رجل الذي يز٘ب هبا على عليها على سبيل التأبيد إٔب قياـ الساعة، ا١ترأة الزانية ٭تـر عليها أف تتزوج من ال
                                                                                         ُ     سبيل التأبيد إال أف ٭تدث توبة، ا١تسلمة مع الكافر ٭تـر عليها أف تتزوجو على سبيل التأبيد إال أف ي سلم 
                 ً                                                                       ومع ذلك ال يكوف ٤ترم ا ٢تا، وبناء على ذلك أخوىا من الرضاعة، وعمها من الرضاعة بناء على أف لنب 

ن الرضاع ٭تـر من النسب، أبو زوجها حىت إف طلقها زوجها الفحل سيحـر وسيمر علينا ُب حينو ما ٭تـر م
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       ً                                                                                  يكوف ٤ترم ا ٢تا ٬توز ٢تا أف تسافر معو، أبناء زوجها كذلك الذين ىم ربائب عندىا وىكذا، ىذا الشرط 
 األوؿ.

                                             ً                                             الشرط الثا٘ب: قالوا: إف احملـر ال بد أف يكوف بالغ ا. وىذا الشرط متفق عليو بُت أىل العلم فإف كاف 
، غَت أف بعض أىل العلم وىذا متجو قالوا: إف  احملـر ُ                                                       ليس ببالغ فإنو ال يتعلق بو ا١تعٌت الذي ش رع ألجلو احملـر                                     

           ً                             ً                                                       من كاف مراىق ا للبلوغ فإنو يصح أف يكوف ٤ترم ا. ألف ا١تعٌت ُب ا١تراىق موجود ُب البالغ، ا١تراىق الذي يراىق 
ا١تراىق عندنا اآلف يصل إٔب عشرين أو ٜتس وعشرين  البلوغ، ا١تراىق عند الفقهاء غَت ا١تراىق عندنا اآلف،

وىو مراىق، ولكن ا١تراىق عند الفقهاء الذي يكوف قبل البلوغ بقليل بسنة أو بستة شهور أو بأربع شهور 
وىكذا، فإف بعض ا١تراىقُت يكوف فيو من القوة وحسن تدبَت األمور ما يوافق فيو البالغ، فلذلك ا١تراىق إذا  

                                                                ً   لصفات فإف من أىل العلم ا١تتقدمُت نص عليو بعض الشافعية أنو يكوف ٤ترم ا.كاف فيو ىذه ا
 اشًتاط احملـر ُب اٟتج؟. :ٕس
اشًتاط احملـر ُب اٟتج إ٪تا ىو شرط وجوب وبناء على ذلك فلو حجت ا١ترأة من غَت ٤تـر صح  جػ:

 حجها.
                    ً              إذا ٓب يكن للمرأة ٤ترم ا ماذا تفعل؟.: ٖس
    ً                                                           د ٤ترم ا فالذي قرره الشيخ تقي الدين ٬توز ٢تا أف تسافر ٟتج أو غَته مع إف ا١ترأة إذا ٓب ٕت جػ:

، طبع ا ٬توز ٢تا أف                                                                                    ً             الثقات من النساء، مىت؟ إذا ٓب يكن ٢تا ٤تـر بالكلية، امرأة مقطوعة من شجرة ما ٢تا ٤تـر
و يتعلق بشروط تًتؾ اٟتج؛ ألنو شرط وجوب، احملرمية ىنا يتعلق بو اٟتكم التكليفي أما اٟتكم الوضعي فإن

الصحة واإلجزاء الذي ىو صحة اٟتج وفساده، ىذا حكم تكليفي اختار الشيخ تقي الدين كما نقل 
                                   ً                                                   ً   السفاريٍت وغَته: أنو إذا ٓب يكن ٢تا مطلق ا أي رجل واحتاجت إٔب السفر فإنو ٬توز ٢تا أف تسافر. طبع ا 

    ً                                     ا ٤ترم ا والبلد اليت ىي فيو ال يوجد فيو والية الشيخ يطرد ىذه القاعدة حىت أنو يقوؿ: إف ا١ترأة إذا ٓب يكن ٢ت
وال يوجد ُب البلد اليت ىي فيها مسلم فإنو ٬توز ٢تا أف تزوج نفسها.  -ليست من الببلد اإلسبلمية–١تسلم 
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           ُ                                                                               فالشيخ إذا ف قد من أين تأٌب بالبدؿ الذي ىو احملـر ىنا؟ ال يوجد، فلذلك من باب الطرد ٢تذه القاعدة 
 بلـ من حيث العقل ومن حيث األدلة يدؿ عليو.يراىا، وىذا الك

 شرط احملـر ُب اٟتج ىل ىو شرط ُب أفعاؿ اٟتج أـ ىو شرط ُب السفر إٔب اٟتج؟. :ٗس
، أما مسألة شرط ُب  جػ: السفر إٔب اٟتج ال شك غَت ا١تكية ال ٬توز للمرأة أف تسافر إال ٔتحـر

مكية من أىل مكة أو جاء ٤ترمها وأوصلها إٔب مكة أفعاؿ اٟتج أي مىت نعلق اٟتكم بو؟ إذا كانت ا١ترأة 
                                                  ً                                         ورجع، ىل نقوؿ: انتهى الواجب؟ نقوؿ: أما الفقهاء قدٯت ا فإهنم كانوا يقولوف: إف احملـر شرط ُب أفعاؿ 
اٟتج. وذلك بناء على أنو كاف ُب وقتهم باتفاقهم أف التنقل بُت مشاعر اٟتج من عرفة إٔب مزدلفة إٔب مٌت 

ا١تشاعر أف ىذا التنقل ىو من السفر، فلذلك كانوا يشًتطوف احملـر ُب السفر إٔب اٟتج وُب إٔب غَت ذلك من 
ً                              أفعاؿ اٟتج، وا١تعاصروف ُب زماننا ىذا ١تا اتصلت مكة وأصبحت شيئ ا واحد ا كثَت منهم يرى أف ىذا التنقل       ً                                                         

   ً                   شرط ا، ولكٍت ال أعلم من   أف احملـر ىنا ال يكوف -أنا ال أقوؿ ىذا القوؿ –       ً                  ليس سفر ا، فيلـز على قو٢تم 
                                                                     ُ                         كبلـ أحد من ا١تشايخ ا١تعاصرين ُب ىذه ا١تسألة لو كبلـ، أنو ال يلـز ١تاذا؟ ألنو ي عترب مدينة واحدة، وا١ترأة 
٬توز ٢تا أف تتنقل ما ٓب يكن ىناؾ خلوة أو ما ُب حكمها، وىذه ا١تسألة ٖتتاج إٔب مزيد ْتث وتأمل، على 

 اٟتكم بو وأما اآلف فتحتاج إٔب تأمل.                  ً         قاعدة الفقهاء قدٯت ا ما يزاؿ
 *** المتن ***

 باب الفدية.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
 :-                   ً  نتكلم عن الدماء عموم ا–الفدية تطلق ُب اٟتج على أنواع  :)باب الفدية( قولو:

النوع األوؿ: ىناؾ الدماء اليت تكوف ألجل التمتع والقراف، ويسمى ىدي التمتع والقرآف وىذا 
                                       ً                                            ا٢تدي ٬تب على الشخص أف يذْتو ما ٓب يكن حاضر ا ا١تسجد اٟتراـ، فإف عجز عنو وجب عليو أف يصـو 

 عشرة أياـ.
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النوع الثا٘ب: اليت ىي نوع فدية أي بدؿ فتكوف فدية لفعل ٤تظور وتسمى فدية اٞترباف، فمن فعل 
ذي ُب حديث الباب حديث     ً                                                            شيئ ا من ٤تظورات اإلحراـ وجبت عليو فدية وىي على التخيَت، وىذا ىو ال

               ً                                           وىو من فعل ٤تظور ا من ٤تظورات اإلحراـ، واهلل عز وجل جعل فدية من  -رضي اهلل عنو–كعب بن عجرة 
        ً                                                       ً                    فعل ٤تظور ا من ٤تظورات اإلحراـ؛ كأف أخذ من شعره، قص أظافره، لبس ٥تيط ا، تطيب، إٔب غَت ذلك، 

ي ة  م ن  ص  }جعل الفدية فيها ٥تَتة، قاؿ تعأب:  ْ   ِ ف ف د   ِ  ٌ َ ْ  ِ ُ  ٍ ي اـ  أ و  ص د ق ة  أ و  ن س ك  َ   ُ  ْ  َ  ٍ َ َ  َ   ْ  َ  ٍ  [.ٜٙٔالبقرة: { ] َ 
                                                               ً                  النوع الثالث: فدية ترؾ الواجب وتسمى فدية اٞترباف؛ ألنو جرب ترؾ واجب ا وىذه على الًتتيب 

ُب ا١توطأ أنو قاؿ: من ترؾ  -رضي اهلل عنهما–وليست على التخيَت، والدليل عليها ما جاء عن ابن عباس 
ً                      نسك ا فعليو دـ. فيجب عليو ً                  دـ فإف عجز عنو انتقل إٔب بدلو وىو صياـ عشرة أياـ قياس ا على ىدي التمتع                                                        

                                                        ً             ً                     والقراف، وأما الفدية لفعل احملظور فإف حكمها ٮتتلف، فًتؾ واجب ا أي ترؾ واجب ا من واجبات اٟتج؛ ترؾ 
األمور، فاألصل ا١تبيت ٔتزدلفة، ا١تبيت ٔتٌت، الرمي، طواؼ الوداع، أو اإلحراـ من ا١تيقات، إٔب غَت ذلك من 

فيو أنو ٕتب فيو الدـ ٟتديث ابن عباس الذي ذكرتو، فإف عجز عنو انتقل إٔب صياـ عشرة أياـ على ا١تذىب 
ً   قياس ا   على ىدي التمتع والقراف، ومن أىل العلم من يقوؿ: ال بدؿ إذا عجز عن الذبح. -ليس ىناؾ نص–   

 *** المتن ***
قاؿ: جلسُت إلى كعِب بن ُعْجرَة فسألُتو  -عنورضي اهلل -عن عبد اهلل بن َمْعقل  - ٕٕٕ

عن الفديِة؟ فقاؿ: نزلْت فيَّ خاصًَّة، وىي لكَم عامًة! ُحِمْلُت إلي رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، 
)ما ُكنُت ُأرى الَجْهَد بلَغ أو:  )ما كنُت ُأرى الوجَع بلَغ بك ما َأرى(والقمُل يتناثُر على َوجهي. فقاؿ: 

، أو َأْطِعم ستَة مساِكين، لكل مسكيٍن فقلُت: ال. قاؿ:  ، أتجُد شاًة؟(بك ما َأرى )فُصم ثالثَة أياـٍ
 .نصُف صاٍع(

وفي روايٍة: فأمَره رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: أف ُيطِعَم فَرقًا بين ستٍة، أو يُهِدي شاًة، أو 
.  يصوـَ ثالثَة أياـٍ

 :*** الشرح ***
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 مفردات الحديث:
 أي فدية األذى. :(فسألُتو عن الفديِة؟) قولو:
 يقصد اآلية. :(فقاؿ: نزلْت فيَّ خاصَّةً ) قولو:
 وىذا يدؿ على أف العربة بعمـو اللفظ ال ٓتصوص السبب. :(وىي لكَم عامًة!) قولو:
الناس ُب  :(ُحِمْلُت إلي رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، والقمُل يتناثُر على َوجهي) قولو:

                  ً                                                                   وؿ كاف القمل منتشر ا بينهم بسبب مباشرهتم لكثَت من األتربة، مباشرهتم للبهائم، واختبلط بعضهم الزماف األ
ل إٔب النيب صلى اهلل عليو وسلم وقد كاف  -رضي اهلل عنو–ببعض وقلة ا١تنظفات إٔب غَت ذلك، وكعب  ُ                                    ٛت 

         ً                                                                                    شعره وافر ا، إذ العرب من عادهتا أهنا توفر شعرىا ٟتاجتها إليو، فحمل إٔب النيب صلى اهلل عليو وسلم وقد  
كاف القمل ينزؿ على وجهو من كثرة القمل الذي كاف ُب رأسو، فلما رآه النيب صلى اهلل عليو وسلم على 

، يعٍت )ما كنت أرى الوجع بلغ بك من أرى(اؿ من شدة القمل وأنو ال يستطيع التحمل قاؿ: ىذه اٟت
 -رٛتهم اهلل–استغرب النيب صلى اهلل عليو وسلم ىذه الشدة، وىذا يدلنا على أف القمل مؤٓب، والفقهاء 

م يقولوف: ٬توز ُب           ً                    ُ                                          ذكروا أحكام ا ُب التخفيف على من أ صيب بالقمل غَت ىذا اٟتكم الذي معنا منها: أهن
القزع من غَت كراىة ألجل القمل. والقزع ىو حلق القفا، وأنا ال أدري ىذه ا١تعلومة صحيحة أـ ال؟ فإف 
الفقهاء يقولوف: إف من حلق قفاه ذىب القمل عنو. فيجيزوف حلق القفا ألجل القمل، بل إهنم ٬تيزوف 

                                     ُ       أف ا١ترأة ال ٬توز ٢تا أف ٖتلق قفاىا؛ ألهنا م ثلة إال  للمرأة أف ٖتلق بعض قفاىا ألجل إصابتها بالقمل، واألصل
أف يكوف فيها قمل فذكر الفقهاء أنو ٬توز أف ٖتلق قفاىا ألجل ىذا، وىذا من باب التخفيف والتيسَت على 

 الناس؛ لشدة األٓب ُب القمل.
َ                                             والف ر ؽ بالتحريك ىو الصواب ىذا مكياؿ معروؼ عند أىل :(أف يُطِعَم فَرقًا) قولو: ا١تدينة، وال     َ 

ْ                                  يصح فيو التسكُت ُب قوؿ ٚتاىَت اللغويُت، فبل يصح أف تقوؿ: فػ ر ؽ. بتسكُت الراء، وإف كاف صححو ابن   َ                                                    
سيده وبعض اللغويُت كابن فارس، وٚتع بُت تصحيح اللغويُت للتحريك والتسكُت ُب الراء ا٠تليل بن أٛتد 

قناع أنو قاؿ: الذي كاف يكتاؿ بو العرب ُب ا١تدينة                                  ُ               الفراىيدي فنقل عنو الشيخ منصور الب هوٌب ُب حواشي اإل
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ْ                                                          إهنا ىو الف ر ؽ بالتحريك، وأما الف ر ؽ بالسكوف فإنو مكياؿ كبَت ألىل العراؽ خاصة. فلذلك ال يصح أف   َ                    َ  َ         
ْ                                       يذكر ُب حديث عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ: فػ ر ؽ. وإف كاف يصح ُب اللغة لكنو غَت ا١تكياؿ   َ                                               

صلى اهلل عليو وسلم، ١تاذا قلت ىذا التعليق؟ ألف من الرواة لبعض الكتب الستة من سكن الذي كاف للنيب 
ً   الراء وىي ٤تركة فنقوؿ: إف الصواب أف تكوف ٤تركة دائم ا.                                                  

وفي روايٍة: فأمَره رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: أف ُيطِعَم فَرقًا بين ستٍة، أو يُهِدي ) قولو:
: وىو -مع أهنا من مفاريد البخاري-أتى هبذه الرواية لقصد  -رٛتو اهلل–ا١تؤلف  :(ـٍ شاًة، أو يصوـَ ثالثَة أيا

ّ                      الداللة على أف فدية األذى أهنا للتخيَت؛ ألف الرواية األؤب ا١تتفق عليها مو٫تة أف  من ٓب ٬تد الشاة ينتقل                                                                        
، فالرواية األؤب و أطعم()فصم ثبلثة أياـ، أقاؿ: ال. قاؿ:  )إٔتد شاة؟(لئلطعاـ أو الصياـ؛ ألنو قاؿ: 

ي ة  م ن  }مو٫تة، أما الرواية الثانية وإف كانت من مفاريد البخاري إال أهنا ىي ا١توافقة لكتاب اهلل عز وجل:  ْ  ف ف د   ِ  ٌ َ ْ  ِ  َ
ي اـ  أ و  ص د ق ة  أ و  ن س ك   ُ  ٍ ص   ُ  ْ  َ  ٍ َ َ  َ   ْ  َ  ٍ [، والصحيح من أقواؿ أىل العلم ُب ا١تسألة: أف فدية األذى أهنا ٜٙٔالبقرة: { ]ِ  َ 

   ً                                                                           مطلق ا سواء كاف لعذر أـ لغَت عذر، فيكوف الشخص ٥تَت بُت ثبلثة أشياء: إما أف يذبح شاة على التخيَت 
ُب مكة ويوزع ٟتمها على أىل مكة، أو أف يصـو ثبلثة أياـ ُب أي مكاف سواء ُب مكاف أـ ُب غَتىا وال 

 يشًتط أف تكوف ُب مكة، أو أف يطعم ستة مساكُت.
 فقو الحديث:

                          ً                                                           ا١تسألة األؤب: أف من فعل شيئ ا من ٤تظورات اإلحراـ فإنو ٕتب عليو الفدية على التخيَت، والدليل 
على أهنا للتخيَت: الرواية الثانية وىي ا١توافقة لكتاب اهلل عز وجل، وأما الرواية األؤب فالصواب أف ٨تملها 

ا                                             ً            على التخيَت، وقاؿ بعض أىل العلم: بل إهنا أحيان ا تكوف للتخي ً   َت وأحيان ا تكوف للًتتيب، فمن كاف متعمد                             ً        
للحلق من غَت عذر فوجب الًتتيب شاة فإف عجز انتقل إٔب اإلطعاـ أو الصياـ. واٟتقيقة أف ىذا فيو نظر؛ 

 كاف لو عذر.  -رضي اهلل عنو–ألف ىذه الرواية توىم ذلك وكعب 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٜٓٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 ُ                           ي عذر باٟتاجة، أي أف ٤تظورات ا١تسألة الثانية: أنو ُب ٤تظورات اإلحراـ إذا كاف فيها إتبلؼ فبل
                                                       ُ                                اإلحراـ إذا فعلها الشخص ٟتاجة فإف كانت فيها إتبلؼ لشيء فبل ي عذر فيجب البدؿ، وإ٪تا يرتفع عنو 

 اإلٍب، لكي تفهم ىذه اٞتملة سأتكلم عن ٚتلتُت ونظائرىا.
ا لصفة من األمر األوؿ: ما الفرؽ بُت اٟتاجة والضرورة؟ اٟتاجة ىو ليس اٟتاجة لذات الشيء وإ٪ت

صفاتو، وأما الضرورة فهي اٟتاجة للشيء نفسو؛ كأكل ا١تيتة، ىنا ٤تتاج لذات ا١تيتة ال بديل لو، أما اٟتاجة 
فهي اٟتاجة إٔب صورة من صورىا، وصف من أوصافو، صاحب القمل ىو يريد أف يزيل القمل من وسائل 

 إزالة القمل فهي حاجة.إزالة القمل حلق الرأس فهو ٤تتاج لوصف من أوصاؼ اٟتلق ألجل 
 األمر الثا٘ب: أف ٤تظورات اإلحراـ نوعاف:

األوؿ: ما فيو إتبلؼ، قص، أو إزالة مثل حلق الشعر، مثل: تقليم األظافر، مثل: قتل الصيد، ىذه 
 فيها إتبلؼ.

                                  ً                                              الثا٘ب: ما ليس فيو إتبلؼ، ٓب يتلف شيئ ا مثل: شم الطيب، لبس ا١تخيط، وما عدا ذلك اٞتماع 
ً   يلحقونو باإلتبلؼ وال يلحقونو بغَت اإلتبلؼ فَتوف أنو من نوع اإلتبلؼ ملحق حكم ا. الفقهاء                                                                   

                                                           ً                    ً     يقولوف: من احتاج إٔب شيء من ٤تظورات اإلحراـ ففعلو فعليو دـ مطلق ا، ومن نسي ففعل شيئ ا من 
بل فدية ٤تظورات اإلحراـ فإف كاف فيها إتبلؼ ففيها الفدية وإف ٓب تكن ٤تظورات اإلحراـ من اإلتبلؼ ف

 فيها، ىذه قاعدة على ا١تذىب.
                                                         ً                        إذف فرقوا بُت اثنُت بُت اٟتاجة للشيء وبُت النسياف ١تن فعلو ناسي ا، فعلى ذلك من نسي فحلق 
رأسو عليو دـ؛ ألنو متلف وا١تتلف ال فرؽ فيو بُت النسياف واٟتاجة، ومن احتاج فلبس ا١تخيط ليس من نسي 

 يقولوف: عليو دـ؛ ألنو ٤تتاج وىكذا.
 *** المتن ***

 باب حرمة مكة.
 :*** الشرح ***



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٔٙ
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 مفردات الحديث:
 *** المتن ***

؛ أنو قاؿ لعمرو -رضي اهلل عنو-عن أبي ُشريح؛ ُخويلد بن عمرو الُخزاعي الَعَدوي  - ٖٕٕ
ـَ بو -وىو يبعث البعوث إلى مكة-بن سعيد بن العاص  : ائذف لي أيُّها األمير أف ُأحّدثك قواًل قا

أبصَرْتو عيناي، حين رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم الغَد من يـو الفتِح، فسِمَعْتو أذناي، ووعاُه قلبي، و 
)إّف مّكَة حرَّمها اهلل، ولم ُيحرّْْمها الناُس، فال َيِحلُّ المرىٍء تكلَّم بو، أنو َحِمَد اهلل، وأثنى عليو. ثم قاؿ: 

يؤمُن باهلل واليـو اآلخر أف َيْسِفَك بها دًما، وال يَػْعِضَد بها شجرًة، فإْف أحٌد ترّخص بقتاِؿ رسوِؿ اهلل 
سلم، فقوُلوا: إف اهلل أِذَف لرُسوِلِو صلى اهلل عليو وسلم، ولم يأذْف لكم، وإنَّما أِذَف لي صلى اهلل عليو و 

 .ساعًة من نهاٍر، وقد عادْت حرمُتها اليوـَ كُحرمِتها باألمِس، فليُبلَِّغ الشاىُد الغائَب(
ال يُِعيُذ فِقيل ألبي ُشريح: ما قاؿ لك؟ قاؿ: أنا أعلُم بذلك منك يا أبا شريح. إف الحرـَ 

، وال فارِّا بَخْربٍَة.  عاصًيا، وال فارِّا بدـٍ
 الَخْربة: بالخاء المعجمة والراء المهملة. قيل: الجناية.

 وقيل: البلية. وقيل: التهمة، وأصُلها في سرقة اإلبل، قاؿ الشاعر:
 والَخاِرُب اللصُّ ُيحبُّ الَخارِبا.

 *** الشرح ***
 مفردات الحديث:

؛ أنو قاؿ لعمرو بن -رضي اهلل عنو-ريح؛ ُخويلد بن عمرو الُخزاعي الَعَدوي عن أبي شُ ) قولو:
أنو قاؿ  -رضي اهلل عنو–: ىذا حديث أبي شرح (وىو يبعث البعوث إلى مكة-سعيد بن العاص 

                                                                               ً       لعمرو ابن سعيد اب العاص وىو يبعث البعوث إلى مكة، كاف عمرو بن سعيد بن العاص أمير ا لعبد 
أمر أمراءه  -رضي اهلل عنو–الملك بن مرواف فلما ىم عبد الملك بن مرواف لمقاتلة عبد اهلل بن الزبير 

    ً      والي ا على  -رضي اهلل عنو–عيد بن العاص أف يبعثوا البعوث يعني الجند لمقاتلتو، فكاف عمرو بن س



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٜٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 -رضي اهلل عنو وعن أبيو–مصر فجمع الجند والبعوث ليبعثهم إلى مكة لمقاتلة عبد اهلل بن الزبير 
                                                    ً                                 فجاءه أبو شريح فقاؿ: ائذف لي أيها األمير أف أحدثك قوال  قاـ بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم 

من باب النصيحة، وسيمر معنا أف  -رضي اهلل عنو–بي شريح الغدة من يـو الفتح. وىذا الفعل من أ
 عمرو بن سعيد فهم من ىذا الحديث التخصيص وليس اإلطالؽ وسنتكلم عن فقهو بعد قليل. 
رضي –وفي ىذه المسألة من الفقو الشيء العظيم حينما أنكر أبو شريح على عمرو بن سعيد 

ً                             إلنكار وىي مهمة جد ا، ولنقف معها وقفتين أو ثالث ىذه الفعل، ففيو من الفقو مسألة ا -اهلل عنهما                 
 فإنها مهمة:

 المسألة األولى: يجب أف نعلم أف اإلنكار نوعاف:
النوع األوؿ: إنكار للقوؿ، وىو المحاججة، وبياف الدليل على المخالفة، وبياف صحة ىذا 

و ضعيف من حيث القوؿ وبطالف القوؿ اآلخر وىكذا، ىذا إنكار القوؿ أي أف الفعل الذي فعلت
 الدليل.

                                             ُ                                     النوع الثاني: إنكار للعمل، وىو المنع منو بأف ي منع من ىذا العمل، فيقوؿ: ال تفعل ىذا 
                                                                     ً                الشيء. فقد يكوف المنع باللساف، وقد يكوف المنع باليد، ولنضرب لذلك مثاال  في صالتنا: فعلى 

ى أف ما جاء في حديث سبيل المثاؿ: حينما يرى شخص آخر يحرؾ أصبعو في التشهد، واآلخر ير 
عبد اهلل بن الزبير في التحريك أنو ضعيف، عندما يأتي ىذا الذي ال يحرؾ أصبعو في صالتو للثاني 
                          ً                                                             فيقوؿ: إف الحديث ضعيف. مثال  ويبين لو ىذا الشيء، فهذا يسمى إنكار القوؿ، وأما إنكار الفعل 

                 ُ                يمنعو، بعض الناس ي غلظ وبعض الناس  فيقوؿ: لماذا تفعل ىذا؟ ىذا خطأ أو يأخذ أصبعو ويجره بالقوة
 لين، ىذا إنكار العمل فهذا فرؽ بين إنكار القوؿ وإنكار العمل.

إنكار العمل يجوز في حاالت ويمنع منو في حاالت، متى يمنع من إنكار العمل؟ يمنع من 
: فيما لو كاف اجتهاد ا سائغ ا، يعني لو حظ من النظر، وذىب لو صاحبو ً       ً                                     إنكار العمل أوال  باجتهاد سائغ                 ً                   

أو تقليد صحيح فال يصح إنكار العمل، ولكن يبقى إنكار القوؿ، مثل: عندما تذىب لبلد وتراىم 
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يقنتوف في صالة الفجر وقت صح عندؾ أف النبي صلى اهلل عليو وسلم لم يفعلو، لم يثبت أف النبي 
ً                ً             صلى اهلل عليو وسلم داـو على القنوت أبد ا وإنما قنت شهر ا ثم تركو في  حديث أنس، والحديث                                    

                                                          ُ                                صريح، لكن رأيتهم يقنتوف فال تشنع عليهم إنكار العمل، وإنما ت بين لهم خطأ ىذا القوؿ، وىذا فرؽ 
وىذه القاعدة التفريق بين األمرين –بين المنع والتشيع وبين إنكار القوؿ، ولذلك يقوؿ أىل العلم 

إجماع أىل العلم باؽ ال ينقطع. ولذلك : إف إنكار القوؿ ب-ذكرىا الشيخ تقي الدين في بياف الدليل
ما زاؿ بعض أىل العلم يرد على بعضهم الكتب كلها لهم ولنا، وأما إنكار العمل فإف كاف ذىب إليو 
الشخص باجتهاد صحيح أو تقليد سائغ فال يصار إليو، وىذا معنى قولهم: ال إنكار في المسائل 

لي خلف من يقنت؟ قاؿ: أنا أصلي خلف الخالفية االجتهادية، ولذلك لما قيل ألحمد: أتص
 الشافعي. ىذا إنكار العمل.

لم ينكر العمل لما كاف عمر بن سعيد  -رضي اهلل عنو–انظر في ىذه المسألة: ىنا أبو شريح 
ً                                                                    بن العاص مجتهد ا وىو صحابي فرأى تخصيص ىذا الحديث فلم ينكر العمل وإنما أنكر القوؿ،               

لمسائل الخالفية إنما ىو من ىذا الباب، بعض الناس يعلم أف ولذلك أكبر الخطأ الذي يأتي في ا
الصواب عنده أو يظن أف الصواب عنده فيبدأ بإنكار العمل وىذا ال يجوز ما داـ أف الذي أمامك 
صار لو بأحد األمرين، أما أف يكوف أخذه من باب البدعة فهذا أمر آخر، أو من غير اجتهاد ونظر ىذا 

 يجب اإلنكار فيو.
                          ً        على عمرو بن سعيد وكاف أمير ا فقاؿ:  -رضي اهلل عنو–ألة الثانية: حينما أنكر أبو شريح المس

         ً      وكاف أمير ا على –ائذف لي أيها األمير. ولذلك يقوؿ أىل العلم: إف اإلنكار على األمير أو المسؤوؿ 
ُ  َ  ْ فػ ق وال  ل و  قػ و ال  ل يػ ن ا ل ع ل و  يػ ت ذ ك ر  أ و  }أنو يكوف بلطف  -مصر فقط َّ  َ  َ َ   َُّ  َ  َ  ً ّْ  َ  ً  ْ  َ   ُ  َ َ   ُ َ  ي خ ش ى  َ   ْ [، وىو يتعلق ٗٗطو: { ]َ 

 بالشرؾ فكيف إذا كاف فيما يتعلق بالدين! ىذا األمر األوؿ.
                          ً                                                      األمر الثاني: أنو يكوف مبني ا على المصلحة فال يكوف عالنية كما في الصحيح أف أسامة بن 

في بعض  -رضي اهلل عنو–حينما أنكر على عثماف، أو حينما اجتهد عثماف  -رضي اهلل عنو–زيد 
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لمسائل فظن بعض الصحابة أو خالفوه الرأي في ىذه المسألة فقيل ألسامة: أال تنكر عليو وتنصح؟ ا
قاؿ: قد نصحتو ولكن ال يلـز أني إذا نصحتو أخبرتكم ولكني آخذ بيده فإف قبل فذاؾ وإال فقد 

ة عظيمة رسال -رحمو اهلل–أديت ما بيني وبين اهلل عز وجل. ولذلك ألف الحافظ أبو الفرج ابن رجب 
                                                                  ُ                     في التفريق بين النصيحة والتعيير، وذكر أف لبعض الناس خصوصية لطريقة ن صحهم، وليس معنى ذلك 
ترؾ النصح، النصيحة واجبة لكل مسلم، هلل ولرسولو وألئمة المسلمين وعامتهم، ولكن يبقى في 

إلى ما ناسب أسلوب النصيحة فيفرؽ بين النصيحة وبين الفضيحة، والكالـ في ذلك طويل لكن نشير 
 الحديث.

ـَ بو رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم الغَد من يـو الفتحِ ) قولو: : يعني قاـ بو النبي صلى اهلل (قا
 عليو وسلم في الغداة من يـو الفتح في نهارىا.

                                        ُ              : وىذا دليل على أف السنة في كل خطبة أف ي بتدأ بحمد اهلل، (أنو َحِمَد اهلل، وأثنى عليو) قولو:
، وأما )كل أمر ال يُبدأ فيو بحمد اهلل فهو أبتر(وقد ثبت عن النبي صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ: 

، فإنها ضعيفة رواىا عبد القادر الرىاوي في األربعين وىي )ال يُبدأ فيو ببسم اهلل فهو أبتر(رواية: 
ً                               ، ومعنى كونو أبتر أي ناقص، فدائم ا المرء يبدأ حديثو بحمد اهلل عز )بحمد اهلل(اب: ضعيفة، والصو                                 

            ُ               ً     ً               وجل ليوفق وي سدد فيكوف كامال  مبارك ا فيو بأمر اهلل.
: جاء في حديث أنس أف النبي صلى اهلل عليو (إّف مّكَة حرَّمها اهلل، ولم ُيحرّْْمها الناسُ ) قولو:
، الجمع بين الروايتين؛ حديث أبي شريح يم وإني أحـر المدينة()إف مكة حرمها إبراىوسلم قاؿ: 

ً                                           واضح جد ا وىو أف اهلل عز وجل ىو الذي حـر مكة وال شك،  -رضي اهلل عنهما–وحديث أنس        
ً                          ولكن التحريم على لساف إبراىيم عليو السالـ، وىذا يدلنا على أمر مهم جد ا وىو: أف األزماف والبقاع                                                                    

اهلل عز وجل الكتاب فهو تحريم قديم ولذلك يسمى إرادة كونية، فمكة تحريمها قديم حينما كتب 
ً                                                                                      محرمة قديم ا قبل إبراىيم عليو السالـ، وإنما أخبر الناس بها وأعلن ىو إبراىيم عليو السالـ، والمدينة           
ً          ّ                                                                 محرمة كذلك قديم ا وإنما خب ر بها الناس وأعلم محمد صلى اهلل عليو وسلم، وإذا عرفنا ىذه القاعدة                
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                                                                     ً             و أف تفضيل األماكن وتفضيل األزمنة قبل خلق السماوات واألرض اتضح معنا كثير ا من األحاديث وى
، )ما حسدتنا اليهود على شيء كما تحسدكم على يـو الجمعة(منها: قوؿ النبي صلى اهلل عليو وسلم: 

لم يدؿ عليو ال فيـو الجمعة فاضل قبل النبي صلى اهلل عليو وسلم ولكن خصنا اهلل بو واصطفانا إليو، 
يهود وال نصارى، يـو عاشوراء فاضل قبل أف ينجي اهلل موسى، فلذلك من الجهل أف يقاؿ: إف اهلل عز 
                                   ُ                                               وجل إنما عظم ىذا اليـو ألجل أف موسى ن جي فيو. ىذا من الجهل، الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم 

(قاؿ:                          ً    ل بالحوادث التي فيها مطلق ا، ، حدث فيو من الحوادث كذلك، فاألياـ واألزمنة ال تفض)فيو يـو
، -رضي اهلل عنهما–                                               ُ                 فإف يـو عاشوراء فيو نجى موسى عليو السالـ، وفيو ق تل الحسين بن علي 

ً                 فلذلك ال تفضل وإنما ىي فاضلة قبل، والدليل على أنها فاضلة قبل؟ أف قريش ا كانت تعظم يـو                                                                     
ل موسى وموسى بعده من ذريتو، فدؿ عاشوراء من بقايا دين إبراىيم، ودين إبراىيم عليو السالـ قب

على أف يـو عاشوراء فاضل من عهد إبراىيم عليو السالـ بل ىو قبل خلق السماوات واألرض. إذف 
 نعرؼ ىذا األمر وىو أف التحريم لمكة قديم ولكن كاف على لساف إبراىيم عليو السالـ.

                     َِ   من تحريم مكة ليس من ق ب ل  : أي أف الفعل الذي يفعلو الناس(ولم ُيحرّْْمها الناسُ ) قولو:
ً                                                                     أنفسهم فليس منسوخ ا في الشرع وإنما ىو من تحريم اهلل عز وجل، وىذا ىو المقصود، ونستفيد من                  
ىذه الجملة فقو: أف ما كاف الناس يمتنعوف منو قبل اإلسالـ فإنها تكوف ممنوعة بعده، وسنستدؿ بها 

 بعد قليل على الراجح في بعض المسائل.
: ىذا الحديث بعض أىل (ِحلُّ المرىٍء يؤمُن باهلل واليـو اآلخر أف َيْسِفَك بها دًمافال يَ ) قولو:

             ُ                                        : فال يجوز أف ي قتل بها مسلم معصـو الدـ ونحو ذلك، وإذا )أف يسفك بها دًما(العلم قاؿ: معنى 
م تأملت في ىذا الكالـ نقوؿ: ىذا غير صحيح، لماذا ال يصح ىذا الكالـ؟ إذف مكة وغيرىا واحد ل

يصبح لمكة أي خصوصية، الدـ الحراـ ال يجوز سفكو في شرؽ األرض ومغربها، وإنما نقوؿ: ال 
يجوز بها سفك دـ يجوز سفكو في الحل. ومن ىذه األمور على الصحيح من قولي أىل العلم 
ً                        ً                                           اختصار ا: أف من فعل حد ا من الحدود أو قتل معصوم ا خارج مكة ثم التجأ إلى مكة فال يجوز إقامة                ً      
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                       ُ                                                                لحد عليو في مكة، وإنما ي خرج إلى خارجها فيقاـ عليو الحد في خارجها، وىذا ىو مشهور المذىب ا
وىو الصحيح بل ىو قوؿ جماىير أىل العلم كما قاؿ الشيخ تقي الدين وانتصر لو ابن القيم وأطاؿ 

و في                            ً                                                   في زاد المعاد، فمن عمل موجب ا لقتل قصاص أو حد خارج الحـر فال يجوز إقامة الحد علي
            ُ                                         ً                                    داخلو وإنما ي خرج، وأما من انتهك حرمة مكة بأف قتل معصوم ا في مثلو فإنو ال شك يقاـ عليو الحد 

ٍ   َ ِ  ٍ و م ن  ي ر د  ف يو  ب إ ل ح اد  ب ظ ل م  ن ذ ق و  م ن  ع ذ اب  أ ل يم  }   َ  َ   ْ  ِ  ُ  ْ ِ  ُ  ٍ  ُْ  ِ  ٍ   َ  ْ ِِ   ِ  ِ   ْ ِ  ُ  ْ ُ                        [، من فعل الج ـر فإنو يقاـ عليو الحد ٕ٘الحج: { ]َ َ              
                                ُ                    يقاـ عليو الحد داخل الحـر إنما ي خرج، ىذا األمر األوؿ.لكن من فعلو خارج ثم التجأ إليو فإنو ال 

رضي اهلل –                  ُ                                                        األمر الثاني مما ال ي سفك فيو الدـ: قاؿ: البغاة. وىذا الذي استدؿ بو أبو شريح 
ُ  ّْ              إف س ل م بذلك فإنو ال  -رضي اهلل عنو–، فإف أبا شريح استدؿ على أف البغاة كعبد اهلل بن الزبير -عنو    

 مكة من باب الطرد، وغير ذلك من المسائل التي ذكرىا أىل العلم.   َ             يقات ل ما داـ في 
: المراد بالشجر ىنا الشجر الذي ىو من نبت األرض وليس من (وال يَػْعِضَد بها شجرةً ) قولو:

فعل اآلدمي على الصحيح من قولي أىل العلم، فما كاف من نبت اآلدميين أي من زرعهم فإنو يجوز 
                                               ً            ما كاف من نبت األرض فال يجوز قطعو إال أف يكوف مؤذي ا كما سيأتي عضد الشجر أي قطعو، وأما 

 االستثناء في الحديث الذي بعده.
: الرسوؿ يقوؿ ىذا الكالـ، (فإْف أحٌد ترّخص بقتاِؿ رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم) قولو:

بر ونصلي وىنا مسألة الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم لما يذكر عن نفسو فإنما نذكره من باب الخ
 ونسلم عليو صلى اهلل عليو وسلم.

: أي أحل لو مكة (فقوُلوا: إف اهلل أِذَف لرُسوِلِو صلى اهلل عليو وسلم، ولم يأذْف لكم ) قولو:
 ىذه الساعة ولم يحلها لغيره.

: أي برىة وىي في الغداة التي تكلم فيها النبي صلى اهلل (وإنَّما أِذَف لي ساعًة من نهارٍ ) قولو:
 وسلم. عليو
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: ىذه الجملة (وقد عادْت حرمُتها اليوـَ كُحرمِتها باألمِس، فليُبلَِّغ الشاىُد الغائبَ ) قولو:
  ُ                                                                                     است دؿ بها على أنو ال يجوز فعل أي اعتداء في مكة ال مقاتلة وال قتل، والنبي صلى اهلل عليو وسلم 

       ً                  مكة مطلق ا وال محاربتهم وال  قاتل وقتل، أما المقاتلة فإنو جاء بجيش إلى مكة وال يجوز مقاتلة أىل
   ً                                            مطلق ا ال يجوز، وأما القتل فإف النبي صلى اهلل عليو  -  ً                    طبع ا االعتداء على الحـر–االعتداء على مكة 

، ىذا قتل والمقاتلة )اقتلوه ولو كاف متعلًقا بأستار الكعبة(وسلم قتل ابن خطل وأمر بقتل غيره وقاؿ: 
 عليو وسلم، فال يجوز أف نقوؿ خالؼ القوؿ األوؿ الذي والقتل كالىما استثني بو النبي صلى اهلل

                           ً               ُ                        ً                    قالوا: إنو من كاف فعل موجب ا فال نقوؿ: إنو ي قتل في مكة ولو كاف موجب ا للقتل بحد أو غيره.
 : أي عمرو بن سعيد.(فِقيل ألبي ُشريح: ما قاؿ لك؟) قولو:
بن سعيد: أنا أعلم بذلك منك : أي قاؿ عمرو (قاؿ: أنا أعلُم بذلك منك يا أبا شريح) قولو:
 يا أبا شريح.

، وال فارِّا بَخْربَةٍ ) قولو: : بخربة أي فعل بلية أو جناية، (إف الحرـَ ال يُِعيُذ عاصًيا، وال فارِّا بدـٍ
كاف من الصحابة فرأى أف ىذا الحديث مخصص بهؤالء   -رضي اهلل عنو–فعمرو ابن سعيد بن العاص 

ث الذي سيأتي معنا في قتل النبي صلى اهلل عليو وسلم البن خطل، أو الثالثة، والتخصيص إما الحدي
                                       ً                                             أنو مخصص بالمعنى األوؿ السابق فيكوف حديث ا سبق تخصيصو، وأف اهلل عز وجل أمر بإقامة الحد، 

 وغير ذلك من األمور.
 فقو الحديث:

نظري  المسألة األولى: فهمنا من ىذا الحديث بعض األحكاـ المتعلقة فيو ومن أىمها في
وكيف كاف يتعاملوف مع االختالؼ، وىذه  -رضواف اهلل عليهم–وىي: مسألة اختالؼ الصحابة 

ً                                              المسألة معرفة كيف نتعامل مع االختالؼ مهم جد ا، والمرء كلما زاد علمو قل إنكاره في المسائل                                          
باألدلة إف كاف  الخالفية، وأعني باإلنكار إنكار العمل وأما القوؿ فإنو بالعكس يزداد إنكاره لمعرفتو

ً                 مناقش ا، ومسألة قضية الفتن التي حدثت في اإلسالـ لو تأمل المرء فإنو سيجد عدد ا منها وىو عدد                                                                      ً     
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ُ              ُ                                    كبير إنما ىو كاف من ىذا الباب، ربما ع ظمت صغائر أو أ ظهرت زالت فكاف ىذا منها، وما حدث مع                                      
ا الباب، أمور اجتهدا فيها قد وما أنكره الناس عليهما إال من ىذ -رضي اهلل عنهما–عثماف وعلي 

وبعد ذلك من الخلفاء ولكن رأى بعض  -رضي اهلل عنو–         ً         ً                يكوف مصيب ا أو مخطئ ا، وكذلك معاوية 
الناس أف الصواب ال بد فيو من اإلنكار معهم وشددوا في ذلك فحدثت الفتن العظيمة التي ما زاؿ 

 المسلموف إلى وقتنا يروف أثرىا.
قهاء الحنابلة بهذا الحديث وحديث ابن عباس اآلتي على أنو ال المسألة الثانية: استدؿ ف

، قالوا: ألف النبي صلى اهلل عليو وسلم لم يدخل مكة إال  يجوز المرئ أف يدخل مكة إال وىو محـر
   ً                                                                                 محرم ا. فإف قلتم: إف النبي صلى اهلل عليو وسلم دخل يـو فتح مكة وعلى رأسو المغفر وىو مثل 

ُ                          ً                                    ت جعل على الرأس فلم يكن محرم ا صلى اهلل عليو وسلم. فنقوؿ: إف فعلو العمامة لكنها من حديد 
)إف اهلل أذف لرسولو ولم يأذف مستثنى فإف أحد ترخص بقتاؿ النبي صلى اهلل عليو وسلم وفعلو فقولوا: 

، فالمذىب يقولوف: إف فعل النبي صلى اهلل عليو وسلم مخصوص بو في ذلك الموضع فقط، لكم(
                             ً   بن عمر أنو ال يدخل مكة إال محرم ا.وىذا مروي عن ا

ُ                      القوؿ الثاني: أنو يجوز دخوؿ مكة من غير إحراـ. ألف الذي ر خص للنبي صلى اهلل عليو                                                        
وسلم إنما ىو القتاؿ دوف باقي أفعالو صلوات اهلل وسالـ عليو، وىذا قوؿ الجمهور وىو الذي عليو 

 الفتوى.
 *** المتن ***

قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  -ي اهلل عنهمارض-عن عبد اهلل بن عباس  - ٕٕٗ
 .)ال ىجرَة، ولكن ِجهاٌد ونيٌَّة. وإذا اْستُػْنِفرُتْم فانِفُروا(يوـَ فَػْتِح مكة: 

ـٌ بُحرمِة وقاؿ يـو فتح مّكة:  )إفَّ ىذا البلَد حرَّمو اهلل يوـَ خلَق السمواِت واألرَض، فهو حرا
ـٌ اهلل إلى يـو القيامِة، وإنو  لم يِحلَّ القتاُؿ فيو ألحٍد قبلي، ولم يحلَّ لي إال ساعًة من نهاٍر، فهو حرا
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بحرمِة اهلل إلى يوـِ القيامِة. ال يُػْعَضُد َشوُْكُو، وال يُػنَػفَُّر صيُده، وال يَلتِقُط لَُقطََتو إال َمن عرَّفها، وال ُيختلى 
 . )إال اإِلْذِخَر(لَقْيِنهم وبُيوتهم. فقاؿ: . فقاؿ العباُس: يا رسوؿ اهلل! إال اإلذخَر؛ فإنو َخاله(

 القين: الحدَّاد.
 :*** الشرح ***

 قريب من حديث أيب شريح السابق. -رضي اهلل عنهما–حديث عبد اهلل بن عباس 
 مفردات الحديث:

ً     ً                                     أي أف ا٢تجرة قد انقطعت انقطاع ا تام ا بيـو فتح مكة فبل ىجرة، كل أجر يثبت  :(ال ىجرةَ ) قولو:                            
للمهاجرين فإ٪تا ىو قد انتهى بالفتح، فا٢تجرة قد انقطعت إٔب قياـ الساعة، وإ٪تا يبقى من األحكاـ ما ىو 

عز وجل عليو                                       ُ                                         قريب منها وىو الفرار بالدين، فإف من ض يق على دينو وأف يؤدي شعائر اهلل كما أوجب اهلل
فإنو ٬تب عليو أف يفر بدينو ليؤدي شعائر دينو كما أوجب اهلل سبحانو وتعأب، وأما ا٢تجرة فقد انقطعت، 
وينبٍت على ذلك أف ا١تهاجر إذا ىاجر من بلد ٭تـر عليو أف يرجع إليها ليسكنها، وأما الفار بدينو فإنو إذا 

 ده. ذىب السبب ا١توجب لفراره ٬توز لو الرجوع إٔب بل
ومن األحكاـ ا١تتعلقة بذلك: ما يتعلق با١تلك ُب بلده اليت ىاجر إليها فإف من أىل العلم من 

)وىل ترؾ لنا عقيل يقوؿ: إف من ىاجر من بلد فإنو ملكو يلتغي عنو. فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
م عليو باعتبار اإلرث حينما تؤب ، ومن أىل العلم من يقوؿ: ال، إف النيب صلى اهلل عليو وسلم حكمن رباع(

أبو طالب على ملك بٍت ىاشم وغَت ذلك. إذف ا٢تجرة اليت ترتب عليها الثواب العظيم قد انقطعت وال 
                                      ً                                              يوصف أحد من الناس أنو ىاجر بعد مكة مطلق ا وإ٪تا يسمى فار بدينو ولذلك اختلفت األحكاـ بُت 

 ا١تهاجر ومن فر بدينو.
 الواو ىنا ٖتتمل أمرين:  :(ةٌ ولكن ِجهاٌد ونيَّ ) قولو:

األمر األوؿ: أف الواو ١تطلق اٞتمع، وعلى ا١تعٌت األوؿ مطلق اٞتمع بُت اٞتهاد والنية أف النيب صلى 
اهلل عليو وسلم يكوف معٌت ىذه اٞتملة أنو يقصد أف يقوؿ: إف الذي يبقى اٞتهاد الذي فيو نية صاٟتة إذ 
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)ولكن من قاتل لتكوف كلمة اهلل قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: ليس كل جهاد يثاب عليو ا١ترء، ولذلك 
                                                            ُ                          ، ومعلـو أف النية قد ٘تحق العمل بالكلية كأف يكوف رياء، أو أف ي قصد بو غَت وجو اهلل عز وجل، ىي العليا(

ُ                                                                وقد تكوف منقصة لؤلجر إذا و جد التشريك ُب النية، ولذلك جاء ُب حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص ُب                          
، )ما من غازية يغزوف فيغنموف إال تعجلوا ثلثي أجرىم(صحيح مسلم: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

إذف فالنية إذا كانت من باب التشريك تنقص األجر، وإف كانت من باب األصل كالرياء ونفي القصد فإهنا 
 تلغي العمل فالكلية.

اٞتهاد والنية، ولكن اٞتهاد يثاب عليو ا١ترء ويبقى األمر الثا٘ب: ٖتتمل الواو أف تكوف للمغايرة بُت 
                                                                                             ً  ا١تثوبة عليو والنية، ونية ا١تؤمن أبلغ من عملو وال شك، ولذلك روي عند الديلمي ُب مسند الفردوس مرفوع ا 

)نية ا١تؤمن أبلغ من وال يصح للنيب صلى اهلل عليو وسلم ففي إسناده مقاؿ ولكن معناه صحيح أنو قاؿ: 
ة اهلل عزو جل بأمة ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم أهنم يثابوف على نياهتم الصاٟتة ولذلك يقوؿ ، ومن رٛتعملو(

)مثل ىذه األمة، كمثل أربعة نفر، رجل آتاه اهلل مااًل وعلًما، فهو يعمل بعلمو ُب النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
: لو كاف ٕب مثل ىذا عملت فيو مثل مالو، ينفقو ُب حقو، ورجل آتاه اهلل علًما، وٓب يؤتو مااًل، فهو يقوؿ

، أي أف الرجل الذي ينفق ا١تاؿ ُب أوجو الرب وعلى ىلكتو اٟتديث الذي يعمل، فهما ُب األجر سواء(
ً                              با١تعروؼ، واآلخر الذي كاف عادم ا ٢تذا ا١تاؿ ولكنو يتمٌت أف لو كاف واجد ا ٢تذا ا١تاؿ ألنفق مثل األوؿ قاؿ                                      ً                           

، فالنية أمرىا عظيم سواء ُب اإلثابة عليها أو ُب التصحيح وُب  األجر سواء()إهنما ُبصلى اهلل عليو وسلم: 
غَتىا وذلك نية اٞتهاد ونية العمل الصاّب عظيم، وقد جاء ُب اٟتديث أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

 ، وىنا النية موجودة.)من مات وٓب ٭تدث نفسو بالغزو مات على شعبة من النفاؽ(
                                                ً         أي وإذا استنفرًب للجهاد فانفروا، واٞتهاد يكوف واجب ا ُب أربع  :(اْستُػْنِفرُتْم فانِفُرواوإذا ) قولو:

                                  ً  حاالت فقط وما عدا ذلك فبل يكوف واجب ا:
قاؿ: لصحابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم،  -رضي اهلل عنو–اٟتالة األؤب: كما جاء عن عطاء 

٬تب عليهم اٞتهاد ُب ذواهتم. وىذا خاص هبم كما جاء عن فإف صحابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم 
 عطاء.
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اٟتالة الثانية: إذا دىم العدو البلد الذي فيها ا١ترء فإنو ٬تب عليو أف يقاتل عدوه. حىت لو اعتدى 
)من قاتل دوف مالو، دوف نفسو، دوف عرضو، على شخصو ومالو،  ولذلك النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

ا بعينها وجب اٞتهاد فيو والقتاؿ.، ففهو شهيد( ً                                إذا دىم العدو بلد                   
اٟتالة الثالثة: حاؿ ا١تصافة، فإذا تصافا ا١تسلموف وغَتىم فبل ٬توز ألحد من ا١تسلمُت أف يًتؾ 

                                   ً                                           القتاؿ ُب ذلك ا١توضع ال ٬توز ويسمى فار ا ناكص على عقبيو وأتى كبَتة من كبائر الذنوب.
ا١تسلمُت أعياهنم، أنت يا فبلف ويا فبلف ائت للجهاد فيجب عليو أف  اٟتالة الرابعة: إذا استنفر إماـ

 يقاتل.
 ىذه اٟتاالت األربع ىي اليت ٬تب فيها، وما عدا ذلك فليس بواجب.

يقصد مكة، وىذا البلد ا١تراد بو مكة وما جاورىا ٦تا يكوف من حد اٟتـر  :(إفَّ ىذا البلدَ ) قولو:
 وليس العمراف فقط.

ـٌ بُحرمِة اهلل إلى يـو إفَّ ىذ) قولو: ا البلَد حرَّمو اهلل يوـَ خلَق السمواِت واألرَض، فهو حرا
 وىذا يدؿ على ما ذكرناه قبل ُب قضية أف ٖترٙب البقاع واألزمنة سابق ٠تلق السماوات واألرض. :(القيامةِ 

ىذه سبق  :(وإنو لم يِحلَّ القتاُؿ فيو ألحٍد قبلي، ولم يحلَّ لي إال ساعًة من نهارٍ ) قولو:
 اٟتديث عنها.
      ُ     أي ال ي قطع. :(ال يُػْعَضُد َشوُْكوُ ) قولو:
                   ُ                              ُ          معٌت تنفَت الصيد أف ي نبو لكي يتحرؾ من مكانو ألجل أف ي صاد، فبُت  :(وال يُػنَػفَُّر صيُده) قولو:

النيب صلى اهلل عليو وسلم أف تنفَت الصيد وٖتريكو من مكانو ألجل الصيد ٦تنوع، فمن باب أؤب الصيد، 
 وكذلك النيب صلى اهلل عليو وسلم ذكر الشوؾ فذكر األقل للداللة على األكثر من باقي الزروع والشجر.

وعرفة ليست من –اللقطة إذا كانت ُب حدود اٟتـر  :(وال يَلتِقُط لَُقطََتو إال َمن عرَّفها) ولو:ق
فبل ٬توز المرئ أف يلتقط ىذه اللقطة ولو كانت ٦تا ال يتطلع لو أواسط الناس فبل ٬توز التقاطها إال  -اٟتـر

نة ٓتبلؼ من يلتقط لقطة خارج اٟتـر فإف ١تن يعرفها حىت وإف عرفها سنة فإنو ال ٯتلكها وإ٪تا تبقى عنده أما
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عرفها سنة ملكها، جاز لو كامل التصرؼ فيها وتورث عنو، وبناء على ذلك فيجب بقاء اللقطة ُب مكاهنا 
فإف خاؼ ا١ترء عليها من جاىل ال يعرؼ حكمها أخذىا وأعطاىا من يعرفها كجهات ٥تصصة ُب معرفة 

                 ً                                        ، وأما من أخذ شيئ ا من مكة فيحـر عليو، فإف أخذه فعليو اإلٍب الضواؿ وا١تفقودات و٨تو ذلك فيعطيها ٢تم
ُ                                          و٬تب عليو غ رمها يأٌب ٔتثلها أو بقيمتها فَتدىا إٔب مكاهنا.           

 ا٠تلى الذي ىو اٟتشيش ال يؤخذ وإ٪تا يبقى. :(وال ُيختلى َخاله) قولو:
 ر.اإلذخر ىو نوع من الشج :(فقاؿ العباُس: يا رسوؿ اهلل! إال اإلذخرَ ) قولو:
 أي اٟتداد يأخذه للنار. :(فإنو لَقْيِنهم) قولو:
 أي ٬تعلونو ُب بيوهتم، وكذلك ُب بعض الروايات: وقبورىم. :(وبُيوتهم) قولو:

 فقو الحديث:
ا١تسألة األؤب: ىي أف االستثناء ال تشًتط نيتو عند أوؿ الكبلـ، ودليل ذلك أف العباس نبو النيب 

اإلذخر وٓب يكن النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب ذىنو استثناءه ُب أوؿ الكبلـ صلى اهلل عليو وسلم الستثناء 
                                     ً                                                         فاستثناه، وبناء على ذلك فمن استثٌت شيئ ا بعد ٘تاـ كبلمو وعدـ الفصل الطويل فإنو يصح االستثناء، مثاؿ 
ذلك: عندما ٭تلف شخص على شيء يقوؿ: واهلل ال أكلت طعاـ فبلف. فقبل أف يطوؿ الفصل قلت لو: 
استثن. أي قل: إال أف يشاء اهلل. االستثناء التعليق على ا١تشيئة، فإف استثٌت من غَت طوؿ فصل صح 
ً                         ً     االستثناء فبل ٭تنث لو أكل الطعاـ أو ٓب يفعل بوعده، ومثلو الطبلؽ أيض ا على الصحيح، فلو أف رجبل  طلق                                                               

 أف يشاء اهلل. وٓب يكن قصده من امرأتو فقاؿ: أنت طالق. فقامت ّتانبو امرأتو فقالت: استثن. فقاؿ: إال
ىذا االستثناء التعليق للتربؾ وإ٪تا قصده التعليق احملض فنقوؿ: ال يقع طبلقو فإف شاء أوقعو وإف شاء ٓب 

 يوقعو، فلذلك ال يقع الطبلؽ، ُب الطبلؽ وُب األٯتاف وُب غَتىا.
وز إتبلفو الثنُت: ١تن كاف ا١تسألة الثانية: أف الصيد والشجر وما ُب حكمو من الشوؾ وغَته ال ٬ت

  ً                             ً                                                          ٤ترم ا، و١تن دخل اٟتـر وإف ٓب يكن ٤ترم ا، والدليل على ذلك: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم خصو بالبلد، 
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حل إذا 
 
       فكل ما يثبت على احملـر يثبت ىنا فالفدية تثبت ىنا وىنا، والصحيح: أف فدية الصيد تثبت على ا١ت
ُ
                                                                                       

 ٛتامة وجب عليو ماعز يذْتها وىكذا.                 ً           اصطاد، فلو أف حبلال  صاد ُب مكة 
 *** المتن ***

 باب ما يجوز قتلو.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
، وجواز قتلو ُب اٟتـر يًتتب عليو حكماف:  :)باب ما يجوز قتلو( قولو:  أي ما ٬توز قتلو ُب اٟتـر

 األوؿ: أنو ٬توز القتل من حيث اإلٍب يرتفع عنو اإلٍب.
 فدية فيو، فما ٬توز قتلو ال فدية فيو.الثا٘ب: أنو ال 

 *** المتن ***
)خمٌس من ؛ أّف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: -رضي اهلل عنها-عن عائشَة  - ٕٕ٘

: الُغراُب، والحدأُة، والعقرُب، والفأرُة، والكلُب الَعقوُر(  .الدَّواِب كلهُّنَّ فاِسٌق، يُقتلَن في الحـر
( )يُقتُل خمسٌ ولمسلٍم:   .فواسُق في الحلّْ والحرـِ

 الحدأة: بكسر الحاء، وفتح الداؿ.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
أي أف ىذه ا٠تمس من الدواب أي من اٟتيوانات كلهن : (خمٌس من الدَّواِب كلهُّنَّ فاِسقٌ ) قولو:

وإ٪تا ٝتي الفاسق فاسق أي مؤذي، فسمى النيب صلى اهلل عليو وسلم ىذه الدواب بالفاسق أي مؤذي، 
ْ   فاسق ا أي الفاسق الذي يقابل العدؿ ٝتي فاسق ا؛ ألنو ُب اٟتقيقة فسق وخرج عن الطريقة ا١تعتادة، فالف س ق   َ                                                 ً                                    ً   

 ىو ا٠تروج عن الطريق ا١تعتاد، فهذه الفواسق تؤذي وٗترج عن نفع الناس فسميت فواسق.
 الروايات.ومن باب أؤب اٟتل كما جاء ُب بعض  :(يُقتلَن في الحـر) قولو:
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وىذا أوؿ األمور ا٠تمسة وقد جاء حديثاف عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب  :(الُغرابُ ) قولو:
، أي )الغراب األبقع(                                                ُ                            الغراب، فجاء ُب ىذه الرواية الغرب مطلقة فكل غراب ي قتل، وجاء ُب رواية أخرى أنو 

طلق على ا١تقيد فقاؿ: إ٪تا يقتل ما  الذي فيو خط أبيض ويسمى بغراب البُت، فمن أىل العلم من ٛتل ا١ت
كاف من الغرباف فيو ىذه ا٢تيئة. والصحيح: العمل با١تطلق وىو الغراب وال ٨تمل ا١تقيد عليو، والسبب: أف 
                        ً                                                            ىذه اللفظة ىي األصح إسناد ا من حديث عائشة وىو ُب الصحيحُت وإف كاف ُب أحد٫تا الغراب األبقع، 

 مطلقة. ب()الغرا               ً          ولكن األصح إسناد ا ىي لفظة 
األمر الثا٘ب: أف ىذا اٟتديث أكثر من ٥ترج عن النيب صلى اهلل عليو وسلم، وقد ذكر ُب اٟتية كما 
                                                            ً                   ً               سأذكره بعد قليل أكثر من صفة فيها فدلنا ذلك على أنو ذكر أحيان ا بعض األنواع وأحيان ا أطلق فهنا من 

 يس بأبقع خالص ُب سواد.                               ُ                       باب األخذ باإلطبلؽ فنقوؿ: كل غراب ي قتل سواء كاف أبقع أـ ل
                                  ُ                                  وىذا ىو األمر الثا٘ب من الفواسق اليت ت قتل ُب اٟتل واٟتـر اٟتدأة وىي نوع من  :(والحدأةُ ) قولو:

                                        ً    ً                                                    الطيور معروؼ، ىذا الطَت بطبعو إذا رأى شيئ ا المع ا انقض عليو فيأخذ األشياء البلمعة والثمينة ورٔتا انقض 
ا الطائر كاف ينقض على عمائمهم فيأخذىا من على رؤوسهم على عمائم األوائل، ذكر األوائل أف ىذ

 ويذىب، فمن طبعو أف يسرؽ ويأخذ فهو مؤذي للناس ويأٌب إٔب رؤوسهم ويأخذ أغراضهم.
وىذا ىو األمر الثالث من الفواسق، والعقرب دابة معروفة مؤذية تؤذي بلسعها،  :(والعقربُ ) قولو:

، وىي مطلقة كل حية )اٟتية( عليو وسلم قاؿ بدؿ العقرب: وجاء ُب بعض الروايات أف النيب صلى اهلل
 فتصبح بدؿ ا٠تمس ست.

 وىي ا١تعروفة الفأرة ويدخل ُب حكمها اٞترذ الكبَت. :(والفأرةُ ) قولو:
                             ً                                      وا١تراد بالعقور الذي يكوف مؤذي ا وىو الذي نقولو باللهجة العامية يكوف  :(والكلُب الَعقورُ ) قولو:

 .)مستسعر(
 الحديث:فقو 
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ا١تسألة األؤب: أف ىذه األمور ا٠تمسة ويزاد عليها باٟتية وىي السادسة؛ ألهنا ثابتة عن النيب صلى 
 اهلل عليو وسلم، من قتلها ُب اٟتـر فبل فدية عليو وال إٍب، وىذا ىو الغرض األساس من ذكر ىذا اٟتديث.

                                 ً     اىا ا١ترء أينما كاف، كلما رأيت فأر ا أو ا١تسألة الثانية: أف ىذه األمور الستة يستحب قتلها حينما ير 
د أة أو عقرب ا أو كلب ا عقور ا أو حية فيستحب قتلو حىت لو كنت ُب صبلتك، ولذلك الفواسق تقتل  َ           ً        ً      ً                                                          غراب ا أو ح   ِ      ً    
حىت ُب الصبلة، من رآىا ُب صبلتو فإف حركتو ُب قتل ىذه الفواسق مشروعة، وىناؾ زيادة عن األمور الستة 

َ                             يث ما جاء ُب صحيح مسلم: من استحباب قتل الو زغ، ويسمى الربص أو غَت ذلك من اليت وردت ُب اٟتد                                         
                                             ُ                             األٝتاء القريبة من ىذا االسم، ىذا من األمور اليت ي ستحب قتلها ويثاب عليها ا١ترء.

فإنو ٭تـر أكلو،  -ىذه ا٠تمسة أو الستة–                     ّ                          ُ          ا١تسألة الثالثة: أنو قع د أىل العلم قاعدة: أف ما أ مر بقتلو 
٬توز أكل شيء من ىذه األمور ا٠تمسة أو الستة، فبل ٬توز أكل اٟتيات بأنواعها وال العقارب حراـ وال فبل 

 ٬توز أكل الغرباف وال اٟتدأة وال الكبلب، كل ىذه ال ٬توز أكلها.
ُ                                                        ا١تسألة الرابعة: أف ما أ مر بقتلو حرـ  ٙتنو، فأٙتاف ىذه األمور كلها ٦تنوعة، وقد جاء عن النيب صلى             ُ                      

 عليو وسلم النهي عن ٙتن الكلب، لكن انظر ٢تذه ا١تسألة: نقل القاضي عبلء الدين ا١ترداوي عن الشيخ اهلل
بيع الكلب إذا كاف كلب حرث أو ماشية،  -خبلؼ ا١تذىب–تقي الدين أنو فهم من ىذا اٟتديث أنو ٬توز 

               ُ           ب ا١تؤذوف فيو ال ي شرع قتلو. ، فمفهومو أف الكل)الكلب العقور(قاؿ: ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
                                        ِ                                             إذف فا١تلك عليو ليس من باب االختصاص بل ىو م لك مإب فهو ماؿ، فنقل الشيخ ا١ترداوي عن الشيخ 
تقي الدين أنو ٬توز بيع الكبلب ا١تأذوف باقتنائها وىي كلب اٟتراسة واٟترث وا١تاشية وما ُب حكمها، 

ختصاص ٬توز أف هتديها لغَتؾ وتورث لكن ال ٬توز بيعها؛ وا١تذىب ال ٬توز بيعها وإ٪تا تكوف من باب اال
 ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم هنى عن ٙتن الكلب و٨توه.

؟ ُب اٟتل نقوؿ:                    ُ                                                                ا١تسألة ا٠تامسة: ىل ي قاس على ىذه الدواب غَتىا أـ ال سواء ُب اٟتل أـ ُب اٟتـر
تل ىذه األمور الستة فإنو ال يثبت عليو فدية، ٬توز قتل غَت ىذه األمور ا٠تمسة أو الستة، وُب اٟتـر أف من ق

فمن أىل العلم من قاؿ: ال يقاس. وىو قوؿ اإلماـ أيب حنيفة، والرواية الثانية ُب ا١تذىب وىي اليت رجحها 
الشيخ مشس الدين الزركشي ا١تصري من فقهاء اٟتنابلة فقاؿ الصحيح: إنو ال يقاس عليها غَتىا. وىو 
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من قاؿ: يقاس عليها غَتىا فيقاس عليها كل مؤذ. ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم األقرب، ومن أىل العلم 
                                                    ُ                                         ٝتاىا فواسق فكل حيواف مؤذ بطبعو وإف ٓب يعدو عليك فإنو ي شرع قتلو، وتوسع بعض الفقهاء وىي رواية ُب 

األشياء فما   مذىب أٛتد نقلها الزركشي أنو قاؿ: يقاس على كل حيواف ما شاهبو. فالفأرة ٖتفر وتؤذي وتنقر
                                                       ً                                    كاف مثلها كابن عرس يكوف كذلك، الكلب العقور فما كاف عقور ا مثلو كالذئب فإنو يقتل مثلو وىكذا، 
ولكن األقرب قوؿ أيب حنيفة وىي الرواية الثانية ُب ا١تذىب ورجحها الزركشي أنو ال يقاس على غَت ىذه 

 األمور الستة غَتىا.
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 ٕٚالشريط: 
 *** المتن ***

 مكة وغيره.باب دخوؿ 
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
             ً                ىذا الباب تابع ا فيو الفقهاء،  -رٛتو اهلل–ذكر الشيخ عبد الغٍت  :)باب دخوؿ مكة وغيره( قولو:

                      ً                                                                     فإف الفقهاء يذكروف باب ا ُب أوائل باب اٟتج يسمونو بباب دخوؿ مكة، ويتكلموف ُب ىذا الباب عن ىيئة 
ً                                      ؿ، ويتكلموف أيض ا من حيث ٤تل دخوؿ مكة ا١توضع الذي يدخل داخل مكة من حيث اإلحراـ واإلحبل               

                              ً      ً                                                             منو الداخل إٔب مكة، ويذكروف أمر ا ثالث ا وىو: أوؿ األفعاؿ اليت يفعلها الداخل إٔب مكة فإف أوؿ فعل يفعلو 
أف  -رٛتو اهلل–الداخل إٔب مكة ىو قصد بيت اهلل اٟتراـ، فيطوؼ بالبيت سبعة أشواط، وقد أراد ا١تصنف 

           ً                                                                         بُت ذلك ظاىر ا فلذلك قاؿ: باب دخوؿ مكة وغَته. أي ىذا الباب فيو أحكاـ دخوؿ مكة وفيو ذكر  ُ ي  
 أحكاـ غَت ىذا األمر.

 *** المتن ***
؛ أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم دخَل مّكَة -رضي اهلل عنو-عن أنس بِن مالٍك  - ٕٕٙ

ـَ الفتِح، وعلى رأسو الِمْغَفُر. فلما نزعو جاَءه رجٌل فقاؿ: ابُن خطٍل ُمتَػَعلٌّْق بأستاِر الكعبة. فقاؿ:  عا
تُػُلوه(  .)اقػْ

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

عل على رأس الرجل أشبو ما تكوف  :(رُ وعلى رأسو الِمْغفَ ) قولو: ُ                               ا١تغفر ىي قطعة من اٟتديد ٕت                         
 با٠توذة.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٛٓٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

تُػُلوه() قولو: وقد كاف  :فلما نزعو جاَءه رجٌل فقاؿ: ابُن خطٍل ُمتَػَعلٌّْق بأستاِر الكعبة. فقاؿ: )اقػْ
النيب صلى اهلل عليو وسلم حينما دخل مكة أىدر دـ ٚتاعة من أىلها منهم: ابن خطل، ومنهم: عكرمة بن 
ّ                                                                    أيب جهل، وغَت٫تا كما عد  أىل السَت، فبعضهم أتى النيب صلى اهلل عليو وسلم فأمنو النيب صلى اهلل عليو                     

اف العاـ الذي أمن بو النيب صلى اهلل عليو وسلم وسلم، وأما ىؤالء األربعة أو أكثر فإهنم ٓب يدخلوا ُب األم
)من دخل بيتو فهو آمن، ومن دخل ا١تسجد فهو آمن، ومن دخل بيت أىل مكة، إما األماف الذي قاؿ: 

 ، واستثٌت منهم ٚتاعة ومنهم ابن خطل. أيب سفياف فهو آمن(
 سبب إىدار دـ ابن خطل:

إىدار دـ ابن خطل أنو ارتد بعد إسبلـ                       ُ                      وإىدار دـ ابن خطل اخت لف ُب سببو فقيل: إف سبب
              ً                                                                              فيكوف ذلك تطبيق ا إلثبات حد الردة، فإف ابن خطل أسلم ٍب بعد إسبلمو ارتد فقيل ُب سبب ارتداده: أنو  

 كاف لو مؤب ٮتدمو وأنو أمر مواله بأمر فلم يطعو فيو فقاـ فقتل مواله ٍب ىرب وارتد عن اإلسبلـ. 
 عليو وسلم دـ ابن خطل أف ابن خطل بعد ارتداده أو كفره  وقيل: إف سبب ىدر النيب صلى اهلل

        ً                                                                                    كاف شاعر ا وكاف يذكر أبيات كثَتة ُب ذـ النيب صلى اهلل عليو وسلم وسبو وكانت لو قينتاف تغنياف بشعره 
ومن الشعر اليت كانتا تتغنياف بو ما جاء ُب سب النيب صلى اهلل عليو وسلم منو، وىذا الشعر وكل شعر ُب 

 صلى اهلل عليو وسلم بل وُب ذـ قرابتو كبٍت ىاشم وقريش ٦تن ىو ينتمي إليهم فقد ذكر ابن ىشاـ ذـ النيب
                                                                    ً                    ُب السَتة: أف كل ذلك الشعر طوي وما روي. فما رواه أحد من أىل األخبار مطلق ا ١تكاف النيب صلى اهلل 

مذمة النيب صلى اهلل عليو عليو وسلم، وىذا يدؿ على عظم جنابو صلوات اهلل وسبلمو عليو وأف ٣ترد نقل 
وسلم وما قيل فيو فإنو من األمر ا١تمنوع، وقيل غَت ذلك من األسباب حىت وصلت إٔب ٜتس أو ستة 

 أسباب ُب سبب قتل النيب صلى اهلل عليو وسلم البن خطل.
 فقو الحديث:

دليل على  ا١تسألة األؤب: عند قولو: ودخل وعلى رأسو ا١تغفر. وىذا ٤تل الشاىد فإف ىذا اٟتديث
؛ ألف النيب                                                                            ً          أنو ٬توز ١تن دخل مكة وقصد ا١تسجد اٟتراـ أف يدخل من غَت إحراـ، فيجوز أف يدخل حبلال 
، ىنا دخل وعلى رأسو ا١تغفر، وُب الصحيح من حديث جابر دخل وعلى                          ً                                                           صلى اهلل عليو وسلم دخل حبلال 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٓٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

د يكوف قد جعل ا١تغفر فوؽ عمامتو رأسو عمامة سوداء، وال تعارض بُت العمامة السوداء وبُت ا١تغفر فق
 السوداء، أو يكوف العمامة بعد ذلك وضعها عليو الصبلة والسبلـ. 

                                                          ً                           وقاؿ فقهاء اٟتنابلة: إف دخوؿ مكة ال بد لو من أف يكوف ا١ترء ٤ترم ا إال لعذر. وقالوا: إف ىذا 
نيب صلى اهلل عليو ٥تصوص بالنيب صلى اهلل عليو وسلم. والدليل أنو ٥تصوص بال -حديث أنس–اٟتديث 

فإف أحد ترّخص بقتاؿ رسوؿ اهلل )وسلم: حديث أيب شريح السابق أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
أِذَف ٕب ساعة من  اصلى اهلل عليو وسلم، وٓب يأذف لكم، وإ٪ت لرسولوصلى اهلل عليو وسلم، فقولوا: إف اهلل أِذَف 

 عليو وسلم ُب ذلك ا١توضع من باب الرخصة، وىذا من ، فدؿ على أف كل ما فعلو النيب صلى اهلل(هنار
مفردات ا١تذىب، ولكن اٞتمهور يردوف عليهم فيقولوف: إف النيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا رخص لو بالقتاؿ 
أو ا١تقاتلة، وأما ُب قضية الدخوؿ فإف اٟتديث ال يقتضيو. وتقدـ اٟتديث عنها وقلنا: إف الفرؽ بُت ا١تالكية 

ر أف ا١تالكية يقولوف: إ٪تا حـر ا١تقاتلة ُب مكة دوف القتل. وأما اٞتمهور فإهنم يقولوف: حـر القتل واٞتمهو 
                                                    ُ                                       وا١تقاتلة. وعلى العمـو فباتفاؽ أىل العلم أف دخوؿ مكة ي سن لو اإلحراـ؛ ألف غالب فعل النيب صلى اهلل 

 وسبلمو عليو، وجاء ذلك عن عليو وسلم ُب غَت ىذا ا١توضع ما دخل مكة قط إال وىو ٤تـر صلوات اهلل
 فأقل األحواؿ أنو يكوف لبلستحباب. -رضواف اهلل عليهم–بعض الصحابة 

ْ                          ا١تسألة الثانية: يستدؿ هبذا اٟتديث على عظم جـر من فػ ع ل ف ع ل ابن خطل، فقد استدؿ بعض   ِ   َ  َ                                                
توبة؛ ألف النيب صلى                                                   ُ                      أىل العلم على أف من سب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ال ي درأ عنو اٟتد ولو أظهر 

                                          ً                                                   اهلل عليو وسلم أمر بقتل ابن خطل وإف كاف متعلق ا بأستار الكعبة، وقد سبق معنا أنو قيل: إف سبب أمر 
                                                  ً                                    النيب صلى اهلل عليو وسلم بقتل ابن خطل إ٪تا ىو كونو ساب ا لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وا١تسألة 

 اب الشيخ تقي الدين.مبسوطة ُب غَت كتاب من كتب أىل العلم ومنها كت
ً                                      ً              ا١تسألة الثالثة: واستدؿ هبذا اٟتديث أيض ا على أف التعلق بأستار الكعبة ليس ٦تنوع ا فقد كاف من                                     
عادة اٞتاىليُت والنيب صلى اهلل عليو وسلم أقره، فدؿ على أف التعلق بأستار الكعبة والتزاـ البيت وا١تراد 

ـ، وا١تلتـز يكوف بُت اٟتجر األسود وبُت الباب ىذا ىو ٤تل بااللتزاـ ىو إلصاؽ البطن بالكعبة ُب ا١تلتز 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٓٔٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

االلتزاـ حينما يلصق ا١ترء بطنو وجسده ووجو بالكعبة، نعم ٓب يرد حديث ٓتصوصو ُب فضل ذلك ولكن 
 النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب ينكره فدؿ ذلك على أنو من بقايا ملة إبراىيم عليو السبلـ ا١تشروعة.

راوي  -رضي اهلل عنو–ما جاء أف اٟتجاج بن يوسف الثقفي سأؿ أنس بن مالك ا١تسألة الرابعة: 
اٟتديث، ما أعظم عقوبة تعلم أف النيب صلى اهلل عليو وسلم فعلها؟ فذكر قصة ابن خطل، فاستدؿ هبذا 
اٟتديث وىو قوؿ ا١تالكية على أنو ٬توز التعذير بالقتل حينما نقوؿ: إف سبب قتل ابن خطل غَت ذلك، 

يب صلى اهلل عليو وسلم أىدر دـ ٚتاعة فعفى عن بعض دوف بعص فقالوا: إف قتل ابن خطل كاف من فالن
                                     ً                                                         ً   باب التعذير. على قوؿ بعضهم فيكوف دليبل  على أنو ٬توز التعذير بالقتل، وعلى العمـو فإف للمالكية توسع ا 

 صلى اهلل عليو وسلم                                           ً                   ُب ىذا اٟتديث با٠تصوص؛ ألهنم من أكثر ا١تذاىب توسع ا ُب القتل بسب النيب
واستنقاص جنابو وقبل ذلك ما كاف من استنقاص جناب اٞتبار جل وعبل وا١تالكية معروؼ قضاؤىم منذ 

 القدـ ُب ىذا الباب واسع.
 *** المتن ***

؛ أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم دخَل -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن ُعمر  - ٕٕٚ
 الُعليا التي بالبطحاِء، وخرَج من الثنيِة السُّفلى. مّكة من َكَداٍء؛ من الثية

 :*** الشرح ***
ىذا اٟتديث فيو بياف موضع دخوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم وخروجو، وقبل أف أبدأ ُب شرح ىذا 
اٟتديث سأورد ثبلث كلمات أو ثبلثة ألفاظ قد يكوف رٝتها متفق لكن موضعها ٥تتلف، فعندنا شيء اٝتو:  

ُ           با١تد وفتح الكاؼ، وعندنا شيء اٝتو: ك داء بالضم مع تسهيل آخره، وعندنا شيء اٝتو ك دي، فأما  َ     ك داء                                           ُ                                  
ُ                           ً                                                             ك دي فليس لو دخل ُب الباب مطلق ا فإنو ا١توضع ا١تعروؼ اآلف الذي ُب مواقف السيارات والنقل اٞتماعي 

َ              فإنو دخل من ك داء وخرج من  فهذا ليس لو دخل ُب الدخوؿ وال ُب ا٠تروج، وأما النيب صلى اهلل عليو وسلم              
 ُ                                        ك داء عليو الصبلة والسبلـ من غَت تشديد آخره.

 مفردات الحديث:



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٔٔٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

: (أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم دخَل مّكة من َكَداٍء؛ من الثية الُعليا التي بالبطحاءِ ) قولو:
أنو كاف يدخل  -رضي اهلل عنهما–النيب صلى اهلل عليو وسلم ثبت ُب حديث ابن عمر وحديث عائشة 

َ                                                                  مكة من أعبلىا من جهة ثنية ك داء، الثنية ىي ا١تمر بُت اٞتبلُت، وىذا ا١تمر الذي دخل معو النيب صلى اهلل                           
                ً     ً                          ً                                          عليو وسلم كاف ضيق ا جد ا، وصعوده فيو مشقة كبَتة جد ا فكاف ُب الزماف األوؿ واضح ىذا الطريق وبُت، 

ّ             قيل: إف أوؿ من سه ل الطريق ووس ٍب ما زالت السعة فيو حىت أصبح ُب  -رضي اهلل عنو–عو كاف معاوية                 
َ                                                 زماننا ىذا واسع ا طريق ا وب نيت ّتوانبو العمائر وغَته، ك د اء قلنا: إهنا ثنية أي ٦تر بُت جبلُت، أقرب ا١تواضع ٢تا   َ                          ُ     ً      ً              

َ                                    اآلف أنك إذا نزلت منها جاءت ريع اٟتجوف، واٟت جوف الصواب فيها بفتح اٟتاء ومن يضمها من الناس اآلف                                          
ُ          فإنو من اللهجة ا١تعتادة لكنها ليست بصحيحة لغة، اآلف العواـ من أىل مكة يقولوا: ح جوف. وىي                                                                              
َ                                            اٟت جوف، فجميع من ضبط ا١تواضع فإهنا بالفتح اٟت جوف، فيكوف من دخل مكة يأٌب من جهة ريع اٟتجوف                                         َ  

ا الباب الذي كاف قريب من مدخل النيب صلى                                                       ً وٯتر على الزاىر والعتيبية إٔب أف يصل إٔب ا١تسجد اٟتراـ، طبع  
              ُ                                                                             اهلل عليو وسلم أ لغي اآلف وىو باب بٍت شيباف، إذف ىذه ىي الثنية العليا قلنا: إهنا ىي اٟتجوف ٯتر على 

عل فيها ا٢تاء، اٟتجوف ٍب ا١تقربة، الزاىر، العتيبية وىكذا. ُ                                                     مقربة ا١تعبلة ا١تعروفة اآلف يسموهنا ا١تعبله أحيان ا ٕت    ً                                          
الثنية السفلى اليت نزؿ منها النيب صلى اهلل عليو وسلم ليست : (وخرَج من الثنيِة السُّفلى) :قولو

                      ً                                                        ُ           جنوب مكة وإ٪تا ىي تقريب ا ٘تيل إٔب جهة غرب مكة أقرب إٔب جدة، وىذه الثنية السفلى اخت لف ما اٝتها 
ُ                                           وغالب شراح اٟتديث أهنا ك داء، حىت إف االختبلؼ ىذا موجود ُب البخاري، وال ُ           صحيح أهنا ك داء بالضم                                

من غَت تشديد آخره، وأقرب اسم ٢تا اآلف ىي ما يسمى بريع الرساـ مشهور ويعرفو أىل مكة، ىي اليت 
 خرج منها النيب صلى اهلل عليو وسلم.

 دخوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم ٢تذا ا١توضع وخروجو ىل ىو سنة أـ ال؟. س:
                       ُ                       رؽ؛ ألهنم يطلقوف يقولوف: ي سن دخوؿ مكة من الثنية ظاىر ا١تذىب أنو سنة على إطبلؽ ال ف جػ:

ُب أعبلىا وا٠تروج من الثنية ُب أسفلها اليت خرج منها النيب صلى اهلل عليو وسلم. وال يفرقوف بُت شخص 
وآخر، ودليلهم على ذلك: أنو ثبت حديثاف عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب دخولو من ىذا ا١توضع، فدؿ 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٔٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ل إنو قصد ىذا الدخوؿ فإنو ١تا دخل مكة يـو الفتح ماذا قاؿ حساف؟ كما عند على قصده لذلك، ب
 الفاكهي ُب أخبار مكة فقالوا لو: إف حساف يقوؿ: 

َلَنا ِإْف ٓبَْ تَػَرْوَىا  َعِدْمَنا َخيػْ
 

 تُِثَُت النػ ْقَع َمْوِعُدَىا ُكَداءُ  ***
 

 ، فدخل من ذلك ا١توضع. )إذف نأٌب من حيث قاؿ حساف(قاؿ: 
وقاؿ بعض أىل العلم: إف من أمكنو وكاف على طريق ىذا ا١تمر الذي دخل معو النيب صلى اهلل 
عليو وسلم فإنو يكوف أقل أحوالو ا١توافقة للنيب صلى اهلل عليو وسلم فيؤجر عليها، فإف من وافق النيب صلى 

ً                  عيد ا يعٍت يكوف طريقو اهلل عليو وسلم وقصد ما قصده من غَت تكلف فإنو يؤجر وال شك، وأما ما كاف ب   
                                                ُ                                           على غَت الثنية ىذه أو على غَت اٟتجوف وا١تعبلة فإنو ال ي شرع لو أف يقصد الطريق البعيد، والدليل على 

رضي اهلل –ذلك: ما جاء أف ىشاـ بن عروة نقل عن أبيو عروة بن الزبَت وقد كاف أحد رواه حديث عائشة 
اتفق. إف جاء من جنوب مكة أو مشا٢تا أو من شرقها يدخل كيفما  -يعٍت عروة–قاؿ: فكاف أيب  -عنها

ُ   دخل من حيث الطريق الذي يناسب وال يقصد أف يدخل من ىناؾ، وىذا الرأي ىو الذي عليو ج ل                                                                                
                              ُ                               مشاٮتنا يروف ىذا الشيء أنو ال ي تقصد الدخوؿ من موضع ٤تدد من مكة.

 *** المتن ***
: دخَل رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو قاؿ -رضي اهلل عنهما-وعن عبد اهلل بن ُعمر  - ٕٕٛ

وسلم البيَت، وأسامُة بُن زيٍد، وبالٌؿ، وعثماف بُن طلحة. فأغلُقوا عليهم الباَب، فلما فتُحوا كنُت أوََّؿ 
بين  ،من َوَلَج، فلقيُت بالالً، فسْألُتو: ىل صلى فيو رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم؟ قاؿ: نعم

 العُمودين اليمانيين.
 :ح ****** الشر 

، ولو تأملت ُب ىذه األحاديث لوجدت أنو كاف -رضي اهلل عنو–ىذا حديث عبد اهلل بن عمر 
ً       يقصد أف يتتبع النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب أفعالو، وقصد ابن عمر من ىذا التتبع ليس قصد ا دائم ا أنو        ً                                                                                

واقتدى بو، ولذلك كاف  قلده امرأسنة، فإنو فعل بعض األفعاؿ من باب االقتداء، فإف الشخص إذا أحب 
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حىت ُب األشياء الدقيقة، فقد جاء عند اٞتهضمي: أنو كاف يضع يده حيث كاف  -رضي اهلل عنو–اقتداءه بو 
النيب صلى اهلل عليو وسلم يضع يده على ا١تنرب على الرمانة، وكاف يصلي ُب ا١تكاف الذي يصلي فيو، بل 

ً        النيب صلى اهلل عليو وسلم، ومعلـو أف من أحب شخص ا قلده   ُ                                        ون قل عنو أنو يتبوؿ ُب ا١تكاف الذي يتبوؿ فيو                                           
رضي –          ّ                                                                          ُب حركتو ودل و وٝتتو، ورٔتا كاف ىذا التقليد من غَت قصد، فقد جاء ُب البخاري أف أنس بن مالك 

ّ                                                                        كاف يتتبع الد باء. ُب اإلناء ُب الصحفة، وىو نوع من أنواع القرع، فلما قيل لو ُب ذلك؟ قاؿ:   -اهلل عنو             
ً                                ً  رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يفعل ذلك. فمن أحب شخص ا أحب ما ٭تبو وقلده ُب حركاتو قصد ا                                                    

اؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم وُب كاف يقصد أف  ينظر ُب ح  -رضي اهلل عنو–أو من غَت قصد، فابن عمر 
         ً                                                                                         أمره كامبل  فيتتبعو فيو فما كاف من باب السنة اتبعو فيو، وبعضو من باب احملاكاة لو صلى اهلل عليو وسلم كما 

 قرر ذلك غَت واحد من أىل العلم.
 مفردات الحديث:

كعبة كاف ٢تا باباف يعٍت بالبيت الكعبة، وال: (دخَل رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم البيتَ ) قولو:
ٍب ا١تشركوف ١تا بنوىا نقصت نفقتها فأصبح ٢تا باب واحد، فالنيب صلى اهلل عليو وسلم دخل من ىذا الباب 

 الذي ىو ُب ٤تلو ا١توضوع اآلف.
 .-رضي اهلل عنهما–أي ودخل معو أسامة بن زيد حبو وابن حبو  :(وأسامُة بُن زيدٍ ) قولو:
 .-رضي اهلل عنو–لى اهلل عليو وسلم مؤذف النيب ص :(وبالؿٌ ) قولو:
                                    ً                     وعثماف بن طلحة من متأخري الصحابة إسبلم ا وىو الذي جعل النيب  :(وعثماف بُن طلحة) قولو:

)ال يأخذه صلى اهلل عليو وسلم فيو وُب أىل بيتو سدانة البيت، فجعل سدانة البيت ومفاٖتو عندىم وقاؿ: 
أظن كما ذكر أىل األنساب ونسيت –، فبقيت فيو وُب أىل بيتو، وقد جاء أف عثماف منكم إال ظآب(

 انقطع نسبو فانتقل إٔب بٍت أخيو، فانتقلت سدانة البيت إٔب أبناء أخيو وما زالت فيهم إٔب وقتنا ىذا. -اآلف
 أي ُب داخل البيت. :(فأغلُقوا عليهم البابَ ) قولو:
 لباب.أي فتحوا ا :(فلما فتُحوا) قولو:
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 أي وِب البيت. :(كنُت أوََّؿ من َوَلجَ ) قولو:
أي ىل صلى النيب صلى اهلل عليو وسلم  :(ىل صلى فيو رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم؟) قولو:

 ُب الكعبة؟.
الكعبة قبل ىدمها عندما ىدمها اٟتجاج أو قبل  :(بين العُمودين اليمانيين ،قاؿ: نعم) قولو:

رضي اهلل –ذلك حينما عدؿ بناؤىا عبد اهلل بن الزبَت ١تا بناىا على أساس إبراىيم ١تا حدثتو خالتو عائشة 
باٟتديث كاف ُب البيت ستة أعمدة، فالنيب صلى اهلل عليو وسلم صلى بُت العمودين اليمانيُت أي  -عنها

من جهة اٟتجر اليما٘ب والركن اليما٘ب فهي ستة؛ اثناف من جهة اٟتطيم من جهة حجر اٞتنوبيُت اليت ىي 
إٝتاعيل، واثناف ُب الوسط، واثناف أخَتاف من جهة اٞتنوب، فالنيب صلى اهلل عليو وسلم صلى بُت ىذين 

قهاء يقيسوف               ُ                                                                 العمودين، و١تا أ عيد بناء الكعبة أصبحت األعمدة ُب الكعبة ثبلثة إٔب اآلف فقط، فأصبح الف
                                            ُ                                         مسافة صبلة النيب صلى اهلل عليو وسلم من اٞتدار فبل ي صلى اآلف خلف العمود، من أراد أف يتبع نفس 
                                                              ً                         ا١توضع وإ٪تا قبل العمود بيسَت إذ بُت كل عمود وعمود كما ذكروا تقريب ا أكثر من مًتين ونصف، إذف 

 مدة.األعمدة اليت حكاىا ابن عمر ليست موجودة فإهنا نقصت ثبلثة أع
 فقو الحديث:

ا١تسألة األؤب: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قصد البيت، ولذلك فإف من دخل مكة فإف أوؿ ما 
 يفعل يقصد البيت.

ا١تسألة الثانية: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم صلى ُب داخل البيت فدؿ على أف صبلة النافلة ُب 
نافلة ُب داخل الكعبة فإهنا تصح، وقاس ٚتع من داخل البيت صحيحة، وىذا نص صريح على أف من صلى 

أىل العلم الفرائض عليها إال فقهاء اٟتنابلة وىي من مفردات ا١تذىب فإهنم يقولوف: ال يصح صبلة الفريضة 
                                                                         ً                  ُب داخل الكعبة وال على ظهرىا. ألنو من صلى الفريضة ُب داخل الكعبة ٓب يكن مستقببل  الكعبة كلها وإ٪تا 

بعضها دوف بعض فهم منعوا من ىذا ا١تعٌت، و١تعٌت آخر: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب            ً  يكوف مستقببل  ل
أنو صلى فريضة ُب داخل ا١تسجد فدلنا  -رضواف اهلل عليهم–يثبت عنو وال عن أحد من كبار الصحابة 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٘ٔٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ء على ذلك ذلك على أف صبلة الفريضة ال تصح، وإ٪تا الذي ٬تزئ ُب داخل الكعبة إ٪تا ىو النافلة، وبنا
                                                                           ُ       فمن صلى ُب داخل حجر إٝتاعيل الذي ىو اٟتطيم وأخطأ من ظن أف اٟتطيم ىو ا١تلتـز كما ن قل عن 
بعض رواة ا١توطأ فإنو ظن أف اٟتطيم ىو ا١تلتـز وىذا غَت صحيح، فاٟتطيم ىو الذي يسميو الناس حجر 

ة فإف صبلتو ليست بصحيحة إٝتاعيل، اٟتطيم جزء كبَت منو من داخل الكعبة فمن صلى ُب اٟتطيم فريض
 على رأي من يرى أف صبلة الفريضة ال تصح ُب الكعبة؛ ألنو يعترب صلى ُب داخل الكعبة.

من الفروع ا١تبنية على صبلة الكعبة: أننا نقوؿ: من صلى ُب داخل الكعبة جاز لو أف يتوجو إٔب أي 
               ً                   ُب جهة اٟتطيم مثبل  إتو جهة البناء وال جهة شاء غَت أف الفقهاء استحبوا أف يتوجو ٞتهة األكثر، فإف كاف 

يستدبر البنياف؛ ألف األكثر، وقاؿ بعضهم: بل يستقبل الشاخص. وعلى العمـو فإف من صلى على ظهر 
 الكعبة أو ُب داخلها جاز لو أف يتجو ألي اٞتهات شاء.

واري، واٟتقيقة ا١تسألة الثالثة: وىي قضة الصبلة بُت العمودين وقد جاء النهي عن الصبلة بُت الس
أف توجيو النهي عن الصبلة بُت السواري إ٪تا ىو ألجل قطع الصفوؼ فقط، فالنهي وىو ٤تموؿ على 
الكراىة إ٪تا يكوف ٤تلو ُب صبلة اٞتماعة ألجل قطع الصفوؼ فإف مثل ىذه السواري تقطع الصفوؼ، 

بينها تكوف ىناؾ كراىة  ولكن لو صلي ُب صف فيو سواري الصبلة صحيحة ولكن عند إمكاف عدـ الصبلة
 فقط، وا١تتقرر عند ٚتاىَت أىل العلم أف النهي إ٪تا ىو للكراىة.

حكى أف النيب صلى اهلل عليو وسلم أغلق الباب،  -رضي اهلل عنهما–ا١تسألة الرابعة: أف ابن عمر 
 ُ        ي تخذ بعض                  ً                                                             وغلق الباب أحيان ا يكوف لفائدة لكي ال يؤذى النيب صلى اهلل عليو وسلم وغَته، ولذلك قد

                                 ً                                                         األمور من باب ا١تصلحة، والفقهاء قدٯت ا عندما هنوا عن اٗتاذ اٟتجاب لؤلمراء لكي ال يسدوا باهبم قالوا: 
                                                 ً                                        فإف كاف ىناؾ مصلحة لتكاثر الناس جاز أخذ اٟتجاب، طبع ا ا١تسألة بعيدة عن مسألة الباب ىنا ولكن 

حة العامة صاّب وإال فإف الناس مشًتكوف ىناؾ معٌت مشًتؾ وىو أف إغبلؽ الباب عن بعض الناس للمصل
 ُب الصبلة ُب البيت و٨تو ذلك.

 *** المتن ***
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؛ أنو جاَء إلى الحجِر األسوِد فقّبلو. وقاؿ: إني ألعلُم -رضي اهلل عنو-عن ُعمر  - ٜٕٕ
 لُتك.أنك حجٌر، ال تضرُّ واَل تنفُع، ولوال أّني رأيُت النبّي صلى اهلل عليو وسلم يُػَقبػُّْلَك ما قَػبَّ 

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

اٟتجر األسود وىو ا١تعروؼ اٟتجر ا١توجود ُب الركن اٞتنويب : (أنو جاَء إلى الحجِر األسودِ ) قولو:
                                                            ً                               من الكعبة، وىذا اٟتجر األسود جاء عند الًتمذي وحسنو: أنو كاف حجر ا أبيض وإ٪تا سودتو ذنوب بٍت آدـ، 

                                                              ً  اٞتنة، وجاء ُب فضلو ٚتع من األحاديث، منها ما روي عن ابن عباس موقوف ا وجاء أنو ياقوتة من يواقيت 
عليو أنو قاؿ: اٟتجر األسود ٯتُت اهلل ُب األرض فمن صافحو فكأ٪تا صافح اهلل. وىذا من باب التشبيو ليس 

من صافح اهلل حقيقة؛ ألنو قاؿ: كأ٪تا. كاؼ التشبيو أي من باب األجر أو التحقيق كما يقوؿ ا١تلك: 
                                                              ً                         صافح نائيب أو صافح حاجيب فكأنو صافحٍت. من باب يسميو بعض الناس ٣تاز ا وبعض الناس يسميو كناية 

 أو غَت ذلك من التسميات.
وىذا دلنا على استحباب تقبيل اٟتجر األسود، وتقبيل  :(جاَء إلى الحجِر األسوِد فقّبلو) قولو:

 يو وسلم ثبلثة مواضع: اٟتجر األسود أوقاتو الثابتة عن النيب صلى اهلل عل
                                       ّ                                ا١توضع األوؿ: ثبت أنو أوؿ ما دخل البيت قب ل اٟتجر األسود عليو الصبلة والسبلـ.

               ّ                                                                      ا١توضع الثا٘ب: قب لو النيب صلى اهلل عليو وسلم عند ا١ترور بو عند هناية األشواط وابتدائها فيكوف 
البتداء وعند االنتهاء، األشواط سبعة عند تقبيل النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب الطواؼ ُب ٙتانية مواضع عند ا

 االبتداء واالنتهاء فتكوف ٙتانية.
ا١توضع الثالث: بعد صبلتو الركعتُت بعد الطواؼ، فصلى الركعتُت ٍب قاـ فقبل اٟتجر األسود ٍب رقى 

 إٔب الصفا صلوات اهلل وسبلمو عليو.
 اٟتجر األسود.                       ّ                             ىذه الثبلثة مواضع اليت قب ل فيها النيب صلى اهلل عليو وسلم
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وقاؿ: إني ألعلُم أنك حجٌر، ال تضرُّ واَل تنفُع، ولوال أّني رأيُت النبّي صلى اهلل عليو ) قولو:
ىذا اٟتديث زاد فيو بعض الناس زيادة كاذبة فقالوا: إف عمر ١تا قاؿ ىذه الكلمة   :(وسلم يُػَقبػُّْلَك ما قَػبَّلُتك

فإف اٟتجر  -رضي اهلل عنو–فع. وىذا كذب ٓب يقلو أبو بكر كاف ّتانبو أبو بكر فقاؿ: بلى إنو ينفع ويش
ً   قاؿ: إنو ينفع ويضر. وىذا اٟتديث أيض ا  -رضي اهلل عنو–                                    ً  ُب ذاتو ال ينفع، وروي عند اٟتاكم أف علي ا                                   

                ً                                                                   ضعيف ضعف شديد جد ا، أما قوؿ أبو بكر فهو كذب عليو، وال يصح االحتجاج بو من طريق أو آخر، 
 عز وجل، ولذلك ىذا اٟتديث أصل على قاعدة متقررة عند أىل السنة واٞتماعة والذي ينفع إ٪تا ىو اهلل

  ً                                                                                       ٚتيع ا وىي: أف الشيء من ا١توجودات اليت يستخدمها اآلدميوف إف انقطعت فيو العبلقة العقلية والعبلقة 
من الشرعية فبل ٬توز استخدامو ُب ذلك األمر، ألف عمر قاؿ: إنك ال تنفع. فأي شيء ينفع من دواء، 

ُ                       بناء، من آلة ٬توز استخدامها واالنتفاع هبا هبذا ا٠تصوص، اآللة تر كب، والدابة تر كب، والدواء يأكل لعبلج                ُ                                                         
و٨توه، أو لسبب شرعي: قد ال يوجد ىناؾ رابط عقلي ولكن السبب الشرعي موجود مثل الرقية، ومثل قراءة 

ء ولكن الرابط الشرعي النص ا١توجود، فإذا دعاء، قد ال يوجد ىناؾ سبب عقلي يربط بُت الدعاء وبُت الشفا
انتفى ىذاف األمراف فبل ٬توز استخداـ ىذا الشيء ُب غَت ما وجد فيو ىذاف األمراف، فلو ٓب يرد النص ُب 
تقبيل وتعظيم اٟتجر لقلنا: إنو ال ٬توز، وبناء على ذلك فإف من يأٌب إٔب الرقى الشركية اليت ٓب يشرعها اهلل 

ن رسولو صلى اهلل عليو وسلم نقوؿ: إهنا ال تنفع فبل ٕتوز. من يأٌب إٔب التعاويذ  عز وجل وٓب تأت ع
         ً                                                                                  واٟتجب عقبل  غَت مقبولة ال يوجد دليل عليها، إذا ُب ا١تقابل ىل يقبلها الشرع؟ ال، ٓب يقبلها الشرع فهي 

        ً                         ً                          أعظم إٙت ا ال شك، ورد النهي فيها شرع ا فنقوؿ: ال ٬توز التعلق هبا.
              ً                                                              مرؤ فيعلق سوار ا ُب يده ويقوؿ: إنو ينفع من ا١ترض الفبل٘ب أو العبل٘ب. فنقوؿ: إف ثبت عندما يأٌب ا

      ً                                                                                   ذلك طب ا وعند أىل ا٢تيئة واالختصاص فإننا نقوؿ: نعم، ٬توز االنتفاع بو ٓتصوص ذلك، وإف ٓب ينفع ذلك 
وغَت ذلك من األشياء، فإف الشرع ٓب يثبت ىذا النفع فنقوؿ: ال ٬توز وضع مثل ىذه األساور أو ىذا الرباط 

 ال بد من وجود الرابط العقلي أو الرابط الشرعي بُت ا١تنفعة واالستخداـ.
 ا١تسألة الثانية ُب ىذا اٟتديث: أف تقبيل اٟتجر لو أربع درجات: 
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الدرجة األؤب: أفضلها تقبيلو مباشرة، وصفة تقبيلو كما يقوؿ الفقهاء أال يكوف بصوت، ويعرب 
                          ُ                                             كتقبيل النساء. ىذا عبارهتم ت قرأ ُب كتبهم، وإ٪تا يكوف بوضع الشفتُت على اٟتجر بعضهم ويقوؿ: ليس  

ُ                          األسود، وىذا ىو صفة التقبيل، وىو أفضل الدرجات وأعبلىا، وىو الذي ع رب عنو ُب نص أٛتد وغَته قاؿ:                                                                
جاء أنو يسجد عليو. ومعٌت يسجد عليو أف يضع وجهو ُب داخل اٟتجر األسود فيضع شفتيو عليو، فكل ما 

 يسجد عليو معناه أنو يقبلو يعٍت ٬تعل وجهو على اٟتجر األسود.
الدرجة الثانية: من تركو مع قدرتو عليو لكن من أجل اآلخرين مثل ما جاء ُب ا١تسند أف النيب صلى 

يا عمر إنك رجل قوي ال تزاحم على اٟتجر، فتؤذي الضعيف، إف وجدت خلوة )اهلل عليو وسلم قاؿ لعمر: 
، فدؿ على أف السنة أال يزاحم ا١ترء لتقبيل ىذا اٟتجر األسود، ويستلمو (و، وإال فاستقبلو فهلل وكربفاستلم

بيده ومعٌت أنو يستلمو يضع يده على اٟتجر األسود، ٍب إذا استلمو قبل يده، وىذا ثابت من حديث ابن 
وجهو ىذا ٓب يرد وإ٪تا  ، وبذلك نكتشف أف ما يفعلو بعض الناس يسمح ٍب يسمح-رضي اهلل عنهما–عمر 

 ورد تقبيل اليد ىو ليس ينفع ُب نفسو وليس بضار، وإ٪تا السنة تستلمو وتقبل يدؾ.
الدرجة الثالثة: وىو أف يستلمو بالعصا، والنيب صلى اهلل عليو وسلم استلمو ٔتحجن، يضع العصا 

 يل وىو تقبيل طرؼ العصا.عليو ٍب يقبل طرؼ العصا، وىذه الزيادة ثابتة ُب الصحيح من حديث أيب الطف
الدرجة الرابعة: أف يشَت لو إشارة، وا٠تطأ ُب ىذه الدرجة أف بعض الناس إذا ابتدأ الطواؼ يظن أف 
اإلشارة للحجر األسود تكوف بالتكبَت كتكبَت الصبلة بيديو الثنتُت وليس كذلك، إ٪تا الفقهاء يقولوف: يشَت. 

تكبَت ىو اللفظ اهلل أكرب، تكرب عند ابتداء األشواط وانتهائها لكن                                ً     وتكوف اإلشارة بيد واحدة ليس تكبَت ا، ال
اٟتجر األسود إ٪تا ىي إشارة لو ترفع يدؾ ال يلـز أف تكوف عند ٤تازاة اليدين كحاؿ التكبَت، ترفع يدؾ ٕتعلو 

أو ما  إمامك إشارة للحجر األسود، ومن أشار بيده أو بعصا أو ٔتطلة أو بشيء فأشار بو فإنو ال يقبل يده
                         ّ                                                                أشار بو وال يصح حديث أنو قب ل يده أو ما أشار بو إف كاف من باب اإلشارة وليس من باب االستبلـ أو 
وضع اليد عليو، ىذه الدرجات األربع وسيمر اٟتديث عنها كما ُب حديث؛ عبد اهلل بن عمر، وحديث أيب 

 .-رضي اهلل عنهم–الطفيل، وحديث عامر 
 *** المتن ***
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قاؿ: قدـ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  -رضي اهلل عنهما-اهلل بن عباٍس عن عبد  - ٖٕٓ
ـُ عليكم وفٌد َوَىنَػُهم ُحّمى يثرَب، فأمرىم النبي صلى اهلل عليو  وأصحابُو. فقاؿ المشرُكوف: إنو يقَد

وا األشواَط كلَّها إال وسلم أف يرُمُلوا األشواَط الثالثَة، وأف يمُشوا ما بين الرُّكنين، ولم يْمنَعُهم أف يرُملُ 
 اإلبقاُء عليهم.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

وكاف ىذا القدـو قبل فتح مكة، : (قاؿ: قدـ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وأصحابُو) قولو:
وذلك ُب العمرة اليت تسمى بعمرة القضية، وبعض الفقهاء يسميها عمرة القضاء؛ ألف النيب صلى اهلل عليو 

 ُ                                                                               أ حصر فكانت من باب القضاء، واألشهر ُب كتب السَتة أهنا عمرة القضية وليست عمرة القضاء.وسلم 
 وكانت ٢تم الكلمة ُب ذلك ا١تقاـ والغلبة. :(فقاؿ المشرُكوف) قولو:
ـُ عليكم وفٌد َوَىنَػُهم ُحّمى يثربَ ) قولو: ىذه اٞتملة بعضهم حورىا فقاؿ: إنو يقدـ  :(إنو يقَد

: أف ىاتُت اللفظتُت وردتا، وأف )مشارؽ األنوار(ٛتى يثرب. وذكر القاضي عياض ُب  عليكم وقد وىنتهم
األضبط أف تقوؿ: وفد. لكي يكوف ىو الفاعل، ولكن األكثر رواية من رواة الصحيح يرووهنا: وقد. فتكوف: 

م وفد وقد إنو يقدـ عليكم وقد وىنتهم اٟتمى. وعلى ذلك فبل بد من تقدٙب فاعل، فتقوؿ: إنو يقدـ عليك
وىنتهم اٟتمى. أو تقوؿ: يقدـ عليكم قـو وقد وىنتهم اٟتمى. فيقدر الفاعل فبل بد أف يقدر الفاعل وعلى 
        ُ                                                                              ذلك إذا ق در الفاعل ُب رواية: وقد. فإنو تكوف من باب اإلشارة وليست من باب الضمَت. ويثرب ىي 

اف فيها ٛتى مشهورة من دخلها أصيب هبا، ا١تدينة ولكنهم ما ٝتوىا ا١تدينة؛ ألهنم كانوا مشركُت، ويثرب ك
ولذلك ١تا دخل أبو بكر وببلؿ بعد ا٢تجرة اشتدت هبم اٟتمى شدة عظيمة حىت دعا النيب صلى اهلل عليو 
وسلم فخرجت اٟتمى منها فأصبحت ُب اٞتحفة، وىذه اٟتمى كانت شديدة يذكر بعض ا١تؤرخُت أنو ما 

وف ذلك لكٍت ال أدري أىو صحيح أـ ال! فيقولوف: إف من أتى زالت ٢تا بقية ولكنها أصبحت خفيفة، يذكر 
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                                                      ً                                       ا١تدينة ُب أوؿ مرة فإنو يأيتها ٛتى خفيفة. يعٍت قد يكوف زكام ا، ومر علي ىذا الشيء ُب بعض كتب الًتاجم 
 وال أدري عن صحة ذلك، ولكن النيب صلى اهلل عليو وسلم دعا فخرجت من ا١تدينة.

الرمل ىو إسراع ا١تشي  :(عليو وسلم أف يرُمُلوا األشواَط الثالثةَ  فأمرىم النبي صلى اهلل) قولو:
ً           مع مقاربة ا٠تطى، ولكن اإلسراع ال يكوف شديد ا وإ٪تا يكوف يسَت ا فبل يكوف ىرولة وال يكوف ركض ا وإ٪تا ىو                            ً               ً                                       

أنو                          ً                                                           أخف منهما، ولذلك ٝتي رمبل  إسراع ا٠تطى، الرفع، وقد جاء ُب صفة رمل النيب صلى اهلل عليو وسلم
كاف يرفع قدميو فيها حىت يدور إزاره عليو الصبلة والسبلـ فدؿ على حركة قدميو وفخذه صلوات اهلل 
وسبلمو عليو، وخالف بعض فقهاء اٟتنفية فقالوا: إف ا١تراد بالرمل ىيئة لتحريك الكتفُت. فيقولوف: إف ا١ترء 

ىكذا يقولوف، واٟتقيقة أف الرمل متعلق بالرجلُت                                            ً       ً   إذا أراد أف يرمل ُب مشيو فإنو ٭ترؾ كتفيو تقدٯت ا وتأخَت ا. 
         ً                                                                                 وليس متعلق ا بالكتفُت، ولكن ال يكوف ا٠تطى بعيد ولكن وإ٪تا تكوف متقاربة، وقد جاء عن النيب صلى اهلل 

، وُب السعي بُت العلمُت.  عليو وسلم الرمل ُب موضعُت: ُب الطواؼ وىو طواؼ القدـو
 أي الركنُت اليمانيُت و٫تا الركن اليما٘ب واٟتجر األسود. :(وأف يمُشوا ما بين الرُّكنين) قولو:
         ْ                                                    ً  الصواب ٯتنع هم بتسكُت العُت وليس بفتحها ويقولوف: ىذا لغة ضعيفة جد ا  :(ولم يْمنَعُهم) قولو:

                                      ُ    ٖتتاج إٔب تأويل والصواب أنك تقوؿ: وٓب ٯتنع هم.
أي أف النيب صلى اهلل عليو  :(عليهم ولم يْمنَعُهم أف يرُمُلوا األشواَط كلَّها إال اإلبقاءُ ) قولو:

وسلم إ٪تا استثٌت ىذا ا١توضع ما بُت الركنُت ألجل مصلحة الصحابة لكي ال يكوف ىناؾ مشقة عليهم فيبقي 
 على قوهتم.

  فقو الحديث:
                 ُ                                                                 ا١تسألة األؤب: أنو ي ستحب الرمل ُب األشواط الثبلثة ١تن قدـ إٔب مكة أي ُب طواؼ القدـو سواء  

                 ً               ً              ُ                                     لقدـو سنة أـ واجب ا، ومن طاؼ طواف ا بعده فإنو ال ي شرع لو الرمل وإ٪تا يكوف الرمل ُب طواؼ كاف طواؼ ا
 القدـو فقط.

 ا١تسألة الثانية: أف الرمل خاص باألشواط الثبلثة األؤب فقط دوف ما عداىا وقد بينا صفتو.
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ذلك أنو كاف يرمل ُب  ا١تسألة الثالثة: أف ا١تستقر من أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم وفعلو بعد
ْ                                                              ُ               الشوط كلو، وأف تر ؾ النيب صلى اهلل عليو وسلم أمر أصحابو بالرمل بُت الركنُت اليمانيُت ن سخ أو أنو كاف                  
ُ                                                            ١تصلحة فقط، فلما زالت ا١تصلحة وش رع الفعل بعد ذلك فكاف النيب صلى اهلل عليو وسلم يرمل ُب األشواط                                

وسيمر معنا اٟتديث الذي بعده أف  -رٛتهم اهلل–ذا باتفاؽ الفقهاء كلها من غَت استثناء ما بُت الركنُت، وى
ُ   النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف ُب الشوط كلو ٮت ب.                                        

                                  ُ                                                   ا١تسألة الرابعة: أننا نقوؿ: إنو قد ي ًتؾ بعض الفاضل للمصلحة. فقد تًتؾ بعض السنن للمصلحة  
تركها؛ خشية أف تفرض على الناس، وىنا النيب  كما أف النيب صلى اهلل عليو وسلم صلى الًتاويح ثبلثة أياـ ٍب

لكي يوفروا  -رضواف اهلل عليهم–                        ً                                   صلى اهلل عليو وسلم ترؾ جزء ا من الرمل بُت الركنُت ١تصلحة الصحابة 
قوهتم إذ سيسعوف بُت الصفا وا١تروة وسيكوف ىناؾ رمل آخر، فلو كاف فيو الرمل مستمر ُب خبلؿ ىذه 

 .-رضواف اهلل عليهم–لى الصحابة الفًتة كلها لكاف فيو مشقة ع
 ىل ىذا اٟتكم متعلق بسببو أـ ال؟. س:
فإف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا أمر الصحابة بذلك ألجل ا١تشركُت، ولذلك ثبت ُب  جػ:

قاؿ: ما بالنا وباؿ الرمل إ٪تا ىذا شيء كنا نرائي بو ا١تشركُت. نرائي أف  -رضي اهلل عنو–البخاري أف عمر 
القوة والتجلد أمامهم، قاؿ ذلك عمر ابتداء ٍب بعد ذلك قاؿ: ولكن نبقى على ما فعلو النيب صلى اهلل نظهر 

عليو وسلم. والدليل على أنو يبقى عليو: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم بعدما زاؿ السبب رمل فخِب ُب 
ّ   األشواط الثبلثة بعد ذلك ُب فتح مكة وُب حجة الوداع وغَت٫تا فإنو خب  ع ليو الصبلة والسبلـ ُب الطواؼ                                                           

ً                        فدؿ على أف اٟتكم مشروع ومستمر وليس خاص ا متعلق بالسبب، ولذلك دائم ا نقوؿ: إف األحكاـ إذا                             ً                                     
كانت متعلقة بأسباب إذا انتفى سببها انتفت، وأما األحكاـ ا١تطلقة فإهنا تبقى وإف انتفى السبب الذي 

ابتداء والسبب الذي توجد لو األحكاـ، تعلق  ُ                                       ش رعت ألجلو، ففرؽ بُت السبب الذي شرعت ألجلو
                       ُ                                                            األحكاـ، فكثَت من األحكاـ ت علق بأسباب مثل صبلة االستسقاء تعلق بالسبب إذا ٓب يوجد السبب ال 
ُ                                                                                        ت شرع الصبلة والكسوؼ كذلك، فنقرؽ بُت ىذين النوعُت وىنا يأٌب الفقهاء فكثَت من الفقهاء قد يلغوف 

 وف أهنا متعلقة بسبب فإذا زاؿ السبب انتفت وىكذا.بعض األحكاـ من ىذه القاعدة فَت 
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 *** المتن ***
قاؿ: رأيُت رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن ُعمر  - ٖٕٔ
ـُ مكةَ   إذا استلم الرُّكَن األسوَد، أوَؿ ما يطوُؼ: َيُخبُّ ثالثَة أشواٍط. -حين يَقَد

 :*** الشرح ***
                          ً             ُب صفة الطواؼ وأنو يكوف خب ا أي فيو رمل. -رضي اهلل عنهما–ىذا حديث ابن عمر 

 مفردات الحديث:
ـُ مكةَ ) قولو: ىذا الذي استدؿ بو : (قاؿ: رأيُت رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم حين يَقَد

 النص.الفقهاء على أف الرمل ال يكوف إال عند طواؼ القدـو ٟتديث عبد اهلل بن عمر ىذا ىو 
فيكوف متعلق بأوؿ  :(إذا استلم الرُّكَن األسوَد، أوَؿ ما يطوُؼ: َيُخبُّ ثالثَة أشواطٍ ) قولو:

 طواؼ.
  فقو الحديث:

 أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف إذا دخل مكة يقصد البيت اٟتراـ مباشرة.
 *** المتن ***

النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: طاَؼ  -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباٍس  - ٕٖٕ
 في حّجِة الوداِع على بعيٍر، يستلُم الركَن بِمْحَجٍن.

 المحجن: عصا محنية الرأس.
 :*** الشرح ***

أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا كاف ُب حجة  -رضي اهلل عنهما–ىذا حديث عبد اهلل بن عباس 
لبعَت يستلم الركن ٔتحجن وىي العصا اليت تكوف منحنية                                           ً  الوداع تكاثر عليو الناس، فطاؼ على بعَت راكب ا 

من جهة رأسها ويقبضها الشخص بيده، فكاف يضع العصا على اٟتجر األسود، وجاء ُب رواية ُب صحيح 
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 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

مسلم من حديث أيب الطفيل: ٍب يقبل احملجن الذي استلم بو اٟتجر األسود. وىذه ىي الدرجة الثانية اليت 
 قضية استبلـ اٟتجر األسود أو الدرجة الثالثة. أشرنا ٢تا قبل قليل ُب

 فقو الحديث:
ا١تسألة األؤب: وقد سبق بياهنا ُب قضية صفة استبلـ اٟتجر وما يتعلق بتقبيلو وذكرنا الزيادة وىي ُب 

 صحيح مسلم.
                                                              ُ                ً     ا١تسألة الثانية: أف ىذا اٟتديث أشكل على بعض أىل العلم ُب قضية ىل ي شرع الطواؼ راكب ا أـ 

                                                           ً                       فإف من مفردات ا١تذىب أنو من شرط صحة الطواؼ أف يكوف ا١ترء ماشي ا، ودليلهم على ذلك: أف ال؟ 
، فسمى الطواؼ )الطواؼ بالبيت صبلة(النيب صلى اهلل عليو وسلم فيما روي عنو ُب ا١تسند وغَته قاؿ: 

ً              س ا إال ُب نافلة                  ً                                                      صبلة، و٨تن نعلم ٚتيع ا أف من شرط صحة الصبلة القياـ، وال ٬توز للشخص أف يصلي جال
أو لعذر، فقالوا: يقاس عليو الطواؼ. وماذا تقولوف ُب ىذا اٟتديث؟ قالوا: إف النيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا 
ً                           ً                                     طاؼ راكب ا لعذر. فمن كاف مريض ا فإنو ٬توز لو أف يطوؼ راكب ا كما ُب حديث أـ سلمة ١تا اشتكت قاؿ ٢تا                     ً        

، فطافت خلف ا١تصلُت فقرأ بالطور، واٟتديث ُب الصحيح، فمن  )طوُب راكبة(النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
ً                                                                                كاف مريض ا كحاؿ أـ سلمة رخص ٢تا النيب صلى اهلل عليو وسلم بالطواؼ راكبة فدؿ على أف ترخيصو ٢تا         

                    ُ     ، فدؿ على أف غَتىا ال ي رخص )طوُب راكبة(دليل على أنو ال يرخص لغَتىا، ٔتا خفف على أـ سلمة؟ قاؿ: 
 ىذا من ا١تعذور، وىنا قالوا: النيب صلى اهلل عليو وسلم عذره من وجهُت:لو ذلك، إذف 

الوجو األؤب: ما جاء ُب بعض روايات حديث ابن عباس أف الناس تكاثروا على النيب صلى اهلل 
                                                          ً  عليو وسلم، فمن تكاثر عليو الناس وآذوه جاز لو أف يطوؼ راكب ا.

اهلل عليو وسلم لكي يعلم الناس، وىذا ىو ا١تشهور ُب   الوجو الثانية: أف اٟتاجة ُب ركوب النيب صلى
                                                                  ً                            كتب فقهاء اٟتنابلة، فإهنم يقولوف: إ٪تا طاؼ النيب صلى اهلل عليو وسلم راكب ا ليعلم الناس أحكاـ الطواؼ. 
فتكوف اٟتاجة ىنا ألجل التعليم، مثل ما صلى النيب صلى اهلل عليو وسلم على ا١تنرب وسبق معنا اٟتديث 

                                           ً     ً                           ُب أصل ا١تنرب فيتحرؾ عليو الصبلة والسبلـ فًتؾ عمبل  فاضبل  ألجل تعليم الناس ومصلحتهم،  فكاف يسجد
                       ً                                                                       واٞتمهور على أنو ليس شرط ا وإ٪تا ىو من باب السنية، والقوؿ بالسنية اختاره ا١توفق بن قدامة من فقهاء 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٗٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

       ً                    ليس شرط ا فيصح أف يطوؼ ا١ترء  اٟتنابلة، وٚتاعة من الفقهاء ا١تتقدمُت وا١تتأخرين، وإال فاٞتمهور على أنو
ً    وىو ٤تموؿ ولكن فوت على نفسو أجر ا عظيم ا.       ً                               

                ً                                 ما داـ ا١ترء قادر ا على أف ٯتشي بنفسو فإنو ٯتشي، أما  واألقرب واألحوط بالذات في الطواؼ:
                                      ً             ً                                   السعي فبل شك أنو ٬توز للشخص أف يكوف ٤تموال  ولو كاف قادر ا، القادر يفوتو األجر لكن لعذر ال شك 

                            ً                  ً                                        ً  و جائز ولكنو يصح لو كاف قادر ا ٬توز أف يكوف ٤تموال  يركب ىذه اآلالت الكهربائية فيتحرؾ هبا ذىاب ا أن
                                                                               ُ          وعودة، وإف كاف بعض ا١تشايخ يتحمل على نفسو حىت يطوؼ بقدميو فإذا جاء السعي ركب ما ي ركب عليو.

 عليو وسلم ُب اٟتج فعلتو جاء عن اإلماـ أٛتد مسألة فإنو قاؿ: كل أمر فعلو النيب صلى اهلل فائدة:
                                  ً             ً                                         إال أمر واحد وىو الطواؼ بالبيت راكب ا على بعَت. طبع ا نص أٛتد على أف الطواؼ من شرطو ا١تشي ومن 
ً                                                   ركب من غَت عذر فإنو ال يصح، ودائم ا ا١تفردات تكوف ُب الغالب من نصوص أٛتد، ال ٯتكن أف ٬تـز                                

كوف ٥تالفة للجمهور، ومع ذلك نستفيد من ىذا ما ا١تتأخروف ٔتسألة ليست من النصوص فتكوف مفردة فت
ذكرتو عن ابن عمر وىو التفريق بُت االقتداء بالنيب صلى اهلل عليو وسلم من باب السنية ومن باب احملبة 
ً                    والتقليد مثل ابن عمر الذي وضع يده على رمانة ا١تنرب فبل نقوؿ: إهنا من باب السنة أبد ا. وكذا ١تا كاف يأٌب                                                                               

اليت يصلي عندىا النيب صلى اهلل عليو وسلم فبل نقوؿ: إهنا من باب السنة. ولذلك ٓب يوافقو  إٔب الشجرة
ً                         أحد من الصحابة وإ٪تا كانت من باب ا١تتابعة فمن أحب شخص ا حاكاه وقلده فيما يفعل.                                                    

 *** المتن ***
وسلم  قاؿ: لم أَر النبيَّ صلى اهلل عليو -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن ُعمر  - ٖٖٕ

 يستِلُم من البيِت إال الرُّكنيِن الَيمانيين.
 :*** الشرح ***
أف النيب صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنهما–ىذه ىي قضية االستبلـ فإنو جاء عن عبد اهلل بن عمر 

 وسلم إ٪تا كاف يستلم من البيت الركنُت اليمانيُت و٫تا الركناف ا١تكشوفاف اآلف نعرفهما من اٞتهة اليمانية؛
 اٟتجر األسود، والركن اليما٘ب.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٕ٘ٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 مفردات الحديث:
 معٌت االستبلـ أي وضع اليد عليو.: (يستِلُم من البيتِ ) قولو:

 فقو الحديث:
                   ُ                                                               ا١تسألة األؤب: أنو ال ي شرع استبلـ غَت ىذين الركنُت، وقد جاء عن بعض الصحابة كمعاوية وغَته 

عن النيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا ىو استبلـ الركنُت      ُ                                        أنو ت ستلم ٚتيع أركاف البيت األربعة ولكن ا١تنقوؿ
               ُ                                                                              اليمانيُت فقط ال ي ستلم غَت٫تا، والعلة ُب ذلك: أف الركنُت الشماليُت الشامياف اللذاف من جهة ا١تيزاب ىي 
ُب اٟتقيقة ليست على قواعد إبراىيم عليو السبلـ وإ٪تا ١تا قصرت النفقة ٔتشركي قريش بنوا دوف قواعد 

عليو السبلـ، ىذا من جهة، واٞتهة الثانية: النقل الذي جاء عن النيب صلى اهلل عليو وسلم فنقف  إبراىيم
 عنده.

ا١تسألة الثانية: أف ىذا اٟتديث فيو دليل على أف االستبلـ ال يلـز منو التقبيل، ولذلك ال يصح 
روايات من حديث ابن عمر                                ّ                                 حديث أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قب ل الركن اليما٘ب، نعم جاء ُب بعض ال

                  ّ                  ُ                       ّ                             ومن حديث غَته أنو قب ل الركن اليما٘ب، في حمل الذي ثبت على أنو قب ل اٟتجر األسود؛ ألف اٟتجر األسود 
                                                     ُ  ّ        ُ                              ركن ٯتا٘ب، أما الركن اليما٘ب الذي ليس فيو اٟتجر األسود فبل ي قب ل وإ٪تا ي ستلم، وبناء على ذلك ٨تن ذكرنا 

                                      ُ                         استبلمو وتقبيلو، ٍب استبلمو من غَت تقبيل وت قبل اليد، ٍب احملجن وتقبل، أف اٟتجر األسود لو أربع درجات: 
                                                                                      ّ      ٍب اإلشارة. الركن اليما٘ب اآلخر ليس لو إال درجة واحدة فقط وىي: االستبلـ بوضع اليد عليو، فبل يقب ل ىو 

د وليست متعلقة وال تقبل اليد اليت وضعت عليو، وال يشار إليو، إذف ىذه ثبلثة أحكاـ متعلقة باٟتجر األسو 
لو رأي ٮتصو  -رضي اهلل عنو–بالركن اليما٘ب وبذلك نفرؽ بُت ىذين الركنُت، وتكلمنا عن قضية أف معاوية 

 وبعض الصحابة مثلو. 
 *** المتن ***

 باب التمتع.
 :*** الشرح ***



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٙٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 مفردات الحديث:
وىذا الباب تابع فيو الشيخ    ً                    باب ا فسماه باب التمتع،  -رٛتو اهلل–ذكر الشيخ  :)باب التمتع( قولو:

بعض الفقهاء، وإال فإف غالب الفقهاء يذكروف األحكاـ ا١تقصودة ُب ىذه الباب ُب باب األنساؾ، أنواع 
                                                   ً                                         األنساؾ الثبلثة؛ التمتع، والقراف، واإلفراد، وذكر فيو ٚتع ا من أحاديث النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب صفة 

 حجو صلوات اهلل وسبلمو عليو.
 هم:تنبيو م

وقبل أف نتكلم عن شرح ىذا اٟتديث أو أف أنبو ١تسألة فقد ذكر اآلمدي ُب نتائج األفكار ومثلو 
، ومعٌت ذلك أف أف سبب اختبلؼ العقبلء إ٪تا ىو االشًتاؾ ُب األلفاظ :الشيخ تقي الدين ُب غَت ما موضع

اثنُت ٮتتصماف ُب موضوع ما فأحد٫تا يقوؿ بشيء والثا٘ب يقوؿ بغَته، فإذا حققت األمر وجدهتما يتكلماف 
عن شيئُت ٥تتلفُت وإف كاف ا١تسمى واحد، وبناء على ذلك فإف ا١تتعة جاءت ُب كتاب اهلل وسنة النيب صلى 

 اهلل عليو وسلم لثبلثة أشياء: 
 ُب اٟتج، وىو التمتع بُت اٟتج والعمرة.األوؿ: جاءت ا١تتعة 

 الثا٘ب: جاءت ا١تتعة ُب النكاح، وىو الزواج ا١تؤقت.
                                                                        ً     ً      الثالث: جاءت ا١تتعة ُب الطبلؽ، فإف من طلق زوجتو فإنو يستحب لو أف ٯتتعها متاع ا حسن ا بأف 

رضي اهلل –ن بن علي                                        ً                                  يعطيها مبلغ من ا١تاؿ على قدره وقدرىا وسط ا بينهما؛ ألهنا با١تعروؼ، وقد كاف اٟتس
 ١تا طلق امرأة متعها عشرة آالؼ، ُب ذلك الزماف كثَتة فقالت: متاع قليل من حبيب مفارؽ.  -عنو

وبعض الناس لغرض ُب نفسو وىوى عنده ينزؿ بعض ىذه األمور على شيء، فا١تتعة ىنا سيمر معنا 
اء بعض الناس ٢توى ُب نفسو فقاؿ: أف بعض الصحابة كأيب بكر وعمر هنيا عن ا١تتعة يعنوف متعة اٟتج، فج

إف أبا بكر وعمر إ٪تا هنيا عن متعة النكاح فهي جائزة وحرمت بفعل الصحابة وإال فهي جائزة عن النيب 
صلى اهلل عليو وسلم. وىذا غَت صحيح فإهنا منسوخة ُب عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم مرتُت، وثبت فيها 

ُب ٖترٙب متعة النكاح، فأنا أردت أف نعرؼ ىذه الفائدة وىي قضية  -رضي اهلل عنو–ثبلثة أسانيد عن علي 
 أنو رٔتا يأٌب بعض الناس فيتكلم ُب موضوع ٮتتلف عنو ال لشيء إال لغرض ُب نفسو.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٕٚٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 *** المتن ***
قاؿ: سألت ابَن عباٍس عن الُمتعة؟  -نصر بن عمراف الضَُّبعي-عن أبي َجمرة  - ٖٕٗ

. قاؿ: وكأّف ناًسا  فأَمَرني بها، وسألُتو عن ال َهدي؟ فقاؿ: فيو َجزوٌر، أو بقٌر، أو شاٌة، أو ِشْرٌؾ في دـٍ
كرُِىوىا. فنمُت، فرأيُت في المناـ كأف إنسانًا يُنادي: حٌج مبروٌر، ومتعٌة متقبَّلٌة. فأتيُت ابَن عباٍس 

ثُتو. فقاؿ: اهلل أكبر، ُسنَّة أبي القاسم صلى اهلل عليو وسلم.  فحدَّ
 :***** الشرح *

 مفردات الحديث:
أي متعة اٟتج، وا١تراد ٔتتعة اٟتج ىو أف يتمتع ا١ترء بُت  :(سألت ابَن عباٍس عن الُمتعة؟) قولو:

ً                            حجو وعمرتو بالتحلل ولكن من غَت عود إٔب أىلو، فيكوف قد أنشأ حج ا وعمرة ُب سفرة واحدة، وىذا                                                            
التعبَت الذي ذكرتو قبل قليل مفيد لكي نعرؼ ٔتا ينقطع بو التمتع، فإف من أخذ عمرة ُب أشهر اٟتج ٍب أخذ 

ً        حج ا ُب نفس أشهر اٟتج ُب نفس السنة وٓب يفصل بُت حجو وعمرتو با٠تروج من مكة فبإٚتاع أىل العلم   
               ً                                                                         فإنو يكوف متمتع ا؛ ألنو ٓب يفصل بُت اٟتج والعمرة، لكن لو فصل بُت اٟتج والعمرة برجوع إٔب بلده ىو 

إٔب عرفة فقط يعترب  فبإٚتاع أىل العلم أنو يكوف قد فصل بُت اٟتج والعمرة فينقطع التمتع، فإذا رجع فذىب
    ً                                                                                          مفرد ا، يبقى عندنا لو فصل بُت اٟتج والعمرة با٠تروج من مكة أو با٠تروج أكثر من مسافة القصر أو با٠تروج 
خلف ا١تواقيت؟ ففيها ثبلثة أقواؿ: وا١تذىب أف ا٠تروج من مكة ٔتقدار مسافة القصر يقطع التمتع. والذي 

فمن بعده: أنو ال يقطع التمتع شيء إال أف يعود  -رٛتو اهلل -زعليو فتوى ا١تشايخ الشيخ عبد العزيز بن با
 ا١ترء إٔب بلده فقط.

ً                                              إذف عرفنا التمتع ىو: أف يأخذ ا١ترء حج ا وعمرة ُب أشهر اٟتج ُب سنة واحدة ال يفصل بينهما                                     
    ً    متمتع ا،  بالرجوع إٔب بلدتو سواء نوى التمتع ابتداء أو ٓب ينوه، نوى عمرة فقط ٍب أدخل عليها اٟتج فيكوف

ً                                                 وٝتي متمتع ا؛ ألنو ٘تتع برحلة واحدة فأخذ حج ا وعمرة، ومن كاف أىلو من حاضري ا١تسجد اٟتراـ فليس                                ً        
د  اٟت  ر اـ  }عليو ىدي  ر ي ال م س ج  ل و  ح اض  ِ    َْ َ  ِ ذ ل ك  ل م ن  ٓب   ي ك ن  أ ى   ِ  ْ  َ  ْ    ِ  ِ   َ   ُ ُ ْ  َ  ْ  ُ  َ َْ   ْ  َ  ِ  َ  [.ٜٙٔالبقرة: { ] َِ 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٛٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

وعة أـ ال؟ فأمر٘ب هبا، أمر٘ب ليس ىل ىي مشر  :(سألت ابَن عباٍس عن الُمتعة؟ فأَمَرني بها) قولو:
، وإ٪تا أمر٘ب أي قاؿ: إهنا مشروعة. وأقل أحوا٢تا السنية فإف ابن عباس  رضي اهلل –من باب األمر البلـز

 كاف يرى السنية ولذلك كاف يقوؿ: أقوؿ لكم قاؿ اهلل وقاؿ رسولو فتقولوف: قاؿ أبو بكر وعمر.  -عنهما
وسألتو عن ا٢تدي أي ١تن ٘تتع،  :(فيو َجزوٌر، أو بقٌر، أو شاةٌ وسألُتو عن الَهدي؟ فقاؿ: ) قولو:

فيو بدنة جزور وال تسمى كذلك إال أف تستوُب شروط األضحية من حيث السن والعيوب و٨تو ذلك، أو 
                              ُ                                                            بقرة كذلك والشاة كذلك، والشاة أ طلقت من باب األغلب وإال لو أتى ٔتعز فإنو ٬تزئ لكن ا١تعز ال بد أف 

 أما الشاة إف كانت من الضأف فتكفي ستة أشهر.يكوف سنة، و 
ـٍ ) قولو:  : بأف يشًتؾ سبعة ُب بدنة أو بقرة.(أو ِشْرٌؾ في د
ً                    ، وكأف ناس ا كرىوىا ويعٍت بذلك -رضي اهلل عنو–القائل ىو أبو ٚترة  :(وكأّف ناًسا كرُِىوىا) قولو:          

الصحابة أنو كرىوا ىذا وهنوا الناس وغَت٫تا من  -رضي اهلل عنهما–ما جاء عن عمر بن ا٠تطاب وعثماف 
 عن ا١تتعة.

 فقو الحديث:
                                           ً                                        ا١تسألة األؤب: قضية أف ا١تتعة مشروعة بل إف كثَت ا من أىل العلم وىو مشهور ا١تذىب أهنا أفضل 
األنساؾ؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم أمر هبا الصحابة كما سيأٌب ُب حديث عبد اهلل بن عمر وُب غَته، 

              ً                                                              يخ تقي الدين ٚتع ا بُت األحاديث أف أفضل األنساؾ ا١تتعة ١تن ٓب يسق ا٢تدي، وأما من ساؽ واختار الش
أف النيب  -رضي اهلل عنها–                                     ً                       ا٢تدي معو فإف األفضل ُب حقو أف يكوف قارن ا كما سيأٌب ُب حديث حفصة 

رأسو. واختار بعض صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا منعو من التمتع ما ذكر عن نفسو أنو قد كاف ساؽ ا٢تدي ولبد 
أىل العلم أف األفضل القراف، والعجيب أف األنساؾ ثبلثة وا٠تبلؼ ُب أفضل ىذه األنساؾ تصل إٔب تسعة 
                                                       ً                             أقواؿ، فبالقسمة العقلية ٬تب أف تكوف األنساؾ ثبلثة ولكن نظر ا الختبلؼ األحواؿ قسموىا إٔب ىذه 

ُ    التفاريع ا١تتعددة واألقرب ما ذ كر.                             



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٕٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

عن ىذه  -رضي اهلل عنهما–١تا سأؿ ابن عباس  -رضي اهلل عنو–ف أبا ٚترة ا١تسألة الثانية: أ
                                                         ً                                          ا١تسألة رأى بعده ُب ا١تناـ رؤيا وكانت ىذه الرؤيا فيها أف رجبل  ناداه فقاؿ: حج مربور ومتعة متقبلة. فاستدؿ 

ً      ُ                 هبذه الرؤيا على ترجيح ىذا القوؿ، وىذه ا١تسألة مسألة مهمة جد ا ىل ي ستدؿ بالرؤى واألح بلـ على                                                         
األحكاـ الشرعية من جهة، وعلى اختيار ا١ترء ُب نفسو وخاصتو شيء معُت؟ فإف من الناس من إذا أراد أف 
ُ                                                 ً                                                ي قدـ على أمر انتظر رؤيا تأتيو، أو حلم أو فتح كتاب ا لينظر فيو ىل يقدـ أـ ال؟ بل إف من ظن بعض الناس 

عز وجل ا٠تَتة ُب أمره انتظر رؤيا تدلو ىل  وسأؿ اهلل -كما ُب حديث جابر ُب الصحيح-أنو إذا استخار 
ُ                                                                                          ي قدـ أـ ال يقدـ، وىذا األمر غَت صحيح، فقد ذكر ابن أيب زمنُت وغَته ونقلو وقاؿ: وىو قوؿ أىل العلم 
   ً       ً                                                                                       قدٯت ا وحديث ا. وابن أيب زمنُت ُب القرف الثامن ا٢تجري قاؿ: إف االستخارة ال يقصد منها أف يتبعها رؤيا أو أف 

ْ  َ               أمر يقع ُب روع اإلنساف إذ ا١ترء إ٪تا يسأؿ اهلل عز وجل أف يكتب لو األخ َت  فيقوؿ: إف كنت يكوف بعدىا                                                               
تدؿ على التخيَت كما  )أو(وىذه -تعلم أف ىذا األمر خَت ٕب ُب ديٍت ومعاشي أو قاؿ: ُب عاجلو وآجلو 

مع مع ا ُ     ً  رجح ذلك ٚتع من أىل العلم فما ٕت  . ٓب يقل أرح نفسي أو فاكتبو ٕب ويسره ٕب ٍب بارؾ ٕب فيو -                            
                                 ً            ً                                              اجعلٍت أرى فيو رؤيا أو استفتح كتاب ا فأخرج كتاب ا فإف رأيت أقدـ أو أحجم أقدمت أو أحجمت، ومثلو 
                                              ً                                             يقاؿ ُب األحكاـ الشرعية بل ىو آكد فإنو ال ٬توز مطلق ا أف يستدؿ على حكم ما برؤيا، فإف ىذه إ٪تا ىي 

ُ        طريقة البطالُت وطريقة اٞتهاؿ، وقد ى دـ كثَت  من الدين بسبب رؤيا يراىا بعض الناس، ولذلك من فقو بعض                                 
ّ   أنو يعرفوف التفريق بُت رؤيا الرٛتن وحلم الشيطاف، يقوؿ الشيخ تقي الدين: ٦تا عظ م  -رٛتهم اهلل–الفقهاء                                                                           

ً         الشيخ عبد القادر اٞتيبل٘ب ُب نفسي أ٘ب وجدت ُب بعض الكتب أنو رأى رؤيا وأنو رأى شخص ا يكلمو                                                                            
بك يا عبد القادر وإ٘ب قد أسقطت عنك التكاليف ال تصم وال تصل ألنك رجل من عباد اهلل ويقوؿ: أنا ر 

قاؿ: فقلت: لست بريب أنت شيطاف، فإف الرؤيا ال  -وىو كذلك الشيخ عبد القادر اٞتيبل٘ب–الصاٟتُت 
آلثار الرؤيا تسره        ً          ً                                                         ٖتـر حبلال  وال ٖتل حرام ا. قاؿ: فكاف مثلما قاؿ. فا١تقصود أف ا١تؤمن كما جاء ُب بعض ا

ً                                                                  وال تضره، ال يثبت هبا حكم ا وال يقدـ على أمر أو ٭تجم عن آخر بسبب رؤيا وإ٪تا تسره ٔتعٌت إذا أقدـ                       
                ً                                                                           أوقعت ُب نفسو شيئ ا من السرور ومن الًتجيح ١تا أقدـ عليو فقط ليس ُب ذاهتا تكوف مرجحة وإ٪تا تسر فقط 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٖٓٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                            ً                     رء أعلم باهلل كلما كاف أقل تعلق ا بالرؤى، وكلما كاف فهي من باب تسره وال تضره، ولذلك كلما كاف ا١ت
 أجهل بشرع اهلل عز وجل كلما كاف تعلقو هبذه األسباب أشد وأكرب.

 *** المتن ***
قاؿ: تمتَّع رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن ُعمر  - ٖٕ٘

ى، فساَؽ معو الهدي من ذي الُحليفة، َوبدأ رسوُؿ اهلل صلى في حّجِة الوَداع بالُعمرة إلى الحجّْ، وَأىدَ 
اهلل عليو وسلم، فأىلَّ بالُعمرِة، ثم أىلَّ بالحجّْ، فتمتَع الناُس مع رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم 
بالُعمرِة إلى الحجّْ، فكاف ِمن الناِس َمن أىدى، فساَؽ الهدي من ذي الُحليفة. ومنُهم َمن لم يُػْهِد، 

ـَ النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم، قاؿ للناس: فلم )َمن كاف منكم أىدى فإنو ال يحلُّ من شيٍء َحُرـَ ا َقِد
منو حتى يقِضي حجَّو، وَمن لم يُكن أىَدى فليُطْف بالبيِت وبالصَّفا والمروِة، وليقصّْْر ولُيْحِلْل، ثم لُيِهلَّ 

 .أياـٍ في الحجّْ وسبعًة إذا رَجَع إلى أىِلو( بالحجّْ وليُػْهِد، فمن لم يجْد ىديًا، فليُصم ثالثةَ 
ـَ مكَة، واستلَم الركَن أوَؿ شيٍء، ثم َخبَّ ثالثَة  فطاؼ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم حين قِد
أطواٍؼ من السبِع، ومَشى أربعًة، وركَع حين قضى طواَفو بالبيِت عند المقاـِ ركعتيَن، ثم سلَّم فانصرَؼ، 

َؼ بالصفا والمروِة سبعَة أطواٍؼ، ثم لم َيْحِلْل من شيٍء َحُرـَ منو حتى قَضى حجَّو، فأتى الصَّفا، فطا
ونحر ىديَُو يوـَ النحِر، وأفاَض فطاَؼ بالبيِت، ثم حلَّ من كلّْ شيٍء َحُرـَ منو، وفعَل مثَل ما فعَل رسوُؿ 

 اهلل صلى اهلل عليو وسلم َمْن أىدى وساَؽ الهدي ِمن الناِس.
 :****** الشرح 

قاؿ: ٘تتع رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنهما–ىذا اٟتديث أشكل على أىل العلم ابتداء؛ ألف ابن عمر 
                                        ُ                                     ً         صلى اهلل عليو وسلم ُب حجة الوداع. ولذلك اخت لف ىل كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم متمتع ا أـ كاف 
    ً                       ً                                                ً          ً            قارن ا؟ بل قيل: إنو كاف مفرد ا، وىذا القوؿ ضعيف وإ٪تا أقوى األقواؿ إ٪تا كاف متمتع ا أو قارن ا، ودليل من 

ن عمر حينما قاؿ: ٘تتع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ُب حجة الوداع بالعمرة إٔب قاؿ: إنو ٘تتع. حديث اب
وىو الذي جـز بو اإلماـ أٛتد وعليو متقدمو أصحابو كما قاؿ الشيخ تقي –اٟتج. واألقرب ُب ذلك نقوؿ 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٔٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

        ً     كاف قارن ا وٓب   : إف النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب حجو إ٪تا-الدين وعليو كثَت من احملققُت من فقهاء اٟتديث
: ٘تتع النيب صلى اهلل عليو -رضي اهلل عنو–        ً          ً                                        يكن متمتع ا وال مفرد ا كما قاؿ بعض ا١تالكية. وأما قوؿ ابن عمر 

ً           وسلم. فليس ا١تقصود بالتمتع الداللة االصطبلحية ٢تذا اللفظ، وإ٪تا قصده بتمتع أي أخذ حج ا وعمرة ُب                                                                               
ل بينهما وإ٪تا ٘تتع بأخذ حج وعمرة ُب سفرة، وٓب ينظر للتحلل سفرة واحدة وٓب يتحلل بينهما ٓب ينظر للتحل

بُت ىذين النسكُت، ولذلك فإ٪تا نظر للداللة اللغوية وٓب ينظر للداللة االصطبلحية ١تعٌت التمتع ُب اٟتج، 
 ىذه ا١تسألة األؤب وىي قوؿ ابن عمر: ٘تتع رسوؿ اهلل ُب حجة الوداع بالعمرة إٔب اٟتج.

ة: قضية سوؽ ا٢تدي ىو ُب ذاتو من فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم وفعلو بعض ا١تسألة الثاني
                                                                                        ً  أصحابو وتركو بعضهم، فهل يكوف سنة أـ ال؟ فيو خبلؼ بُت أىل العلم وا١تتقرر: أف من ساؽ ا٢تدي قارن ا 

حقو ليس                                            ً              ً                           فإنو يكوف قد اتبع السنة وأما من ٓب يكن قارن ا بأف كاف متمتع ا أو غَت ذلك فإف سوؽ ا٢تدي ُب
 بسنة. ىذا ملخص القوؿ ُب ا١تسألة واألقرب فيو. 

                                                    ُ                             وأما سوؽ ا٢تدي اآلف فإنو ال ٯتكن؛ ألنو اآلف منذ سنُت كثَتة م نع ادخاؿ اللحـو اٟتية إٔب مكة؛ 
ألجل األوبئة واألمراض وغَتىا، فسوؽ ا٢تدي اآلف فيو مشقة على الناس بل ال ٯتكن اآلف أف يسوؽ أحد 

ً      نافذ من ادخاؿ ا٢تدي مع الشخص وإ٪تا يبقى للشخص التمتع والقراف واإلفراد حكم ا من ىديو معو ١تنع ا١ت                                                                      
 غَت سوؽ للهدي.

 :ٖٖالمفردات
ىذه  :(قاؿ: تمتَّع رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم في حّجِة الوَداع بالُعمرة إلى الحجّْ ) قولو:

                                                                                   ً   اٞتملة أشكلت على بعض الفقهاء، فظن بعضهم أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قد أحـر ُب حجو متمتع ا، 
وقد ذكر بعض الفقهاء: أف أوؿ من قاؿ ىذا األمر أي أف نسك النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف التمتع إ٪تا 

كما سيأٌب ُب حديث حفصة   ، والذي دلت عليو النصوص-رٛتو اهلل–ىو القاضي أبو يعلى بن الفراء 
 

 
، وٓب أذكره حىت ال أقطع شرح اٟتديث وسأذكره بعد شرح ىذا اٟتديث، ذكرت (ٕٛ)ا١تفرغ: من ىنا يبدأ الشريط الػ  ٖٖ

 ذلك للتنبيو فقط.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٖٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا كاف نسكو القراف وٓب يكن صلى اهلل -رضي اهلل عنهما–وغَتىا وعمراف 
                ً         ً                                                                    عليو وسلم ال مفرد ا وال متمتع ا. وأف قوؿ عبد اهلل بن عمر: ٘تتع النيب صلى اهلل عليو وسلم أي نظر إٔب ا١تعٌت 

أخذ اٟتج والعمرة ُب سفرة، وٓب ينظر للدالة االصطبلحية اليت اصطلح عليها اللغوي ُب معٌت التمتع فيكوف 
 الفقهاء بعد ذلك ١تعٌت ا١تتعة ُب اٟتج.

١ترء من ا١تيقات؛ ألف اٟتكم يتعلق ا١تراد بسوؽ ا٢تدي ىو أف يأٌب ا :)فساَؽ معو الهدي( قولو:
ن حُت ا١تيقات، وقبل ا١تيقات ال أثر لو، با١تيقات سواء ُب سوؽ ا٢تدي أو التقليد أو اإلشعار كلو يًتتب م

هبديو معو، يسوقو معو من باب إظهار الشعَتة واهلل عز وجل ٬تب أف يرى أثر عبادة العبد، ولذلك ما   يأٌب
ً                                                                   ك ل م أحد كلم ا وج رح جرح ا إال كاف ىذا األثر عظيم عند اهلل عز وجل سواء ُب عبادتو أو ُب صومو أو ُب        ُ     ً          ِ ُ

من عبادة اٟتجيج العج الثج؛ ألف فيو رفع صوت وفيو هتليل وإظهار ٢تذه  حجو، واهلل عز وجل ٭تب
                                                                             ً           الشعَتة، فعندما يسوؽ ا١ترء ىديو معو ففيو إظهار ٢تذه الشعَتة وتبيُت فيكوف ذلك ٤تبوب ا هلل عز وجل.

 سوؽ ا٢تدي يًتتب عليو ثبلثة أحكاـ:
وقلنا: إف ىذا ىو تقرير الشيخ                                                     ً  اٟتكم األوؿ: أف من ساؽ ا٢تدي فإف األفضل لو أف يكوف قارن ا،

ّ                                                تقي الدين. فإف الشيخ تقي الدين عندما فص ل ُب أفضل األنساؾ قاؿ: األفضل ١تن ساؽ ا٢تدي أف يكوف                                        
    ً                       ً                       ً                         ً               قارن ا. و٬توز لو أف يكوف مفرد ا، و٬توز لو أف يكوف متمتع ا لكن األفضل أف يكوف قارن ا ١تن ساؽ ا٢تدي، 

 بق اٟتديث عنو.وىذا على اختيار الشيخ تقي الدين، وس
اٟتكم الثا٘ب: أف من ساؽ ا٢تدي من ا١تيقات وأخذه معو فإنو ال ٬توز لو أف ٭تل بعد عمرتو ولو  
        ً                                            ً                    ً               ً       كاف متمتع ا، ٨تن قلنا: إف من ساؽ ا٢تدي ٬توز أف يكوف متمتع ا و٬توز أف يكوف قارن ا. فإف كاف متمتع ا وقد 

لعمرة ويبقى على إحرامو إٔب حُت انتهاء النسك ساؽ ا٢تدي معو فبل ٬توز لو أف ٭تل من عمرتو بل يأخذ ا
 ويذبح ىديو.

اٟتكم الثالث: أف من ساؽ ا٢تدي فإنو يتحلل التحلل األصغر بفعل اثنُت من ثبلثة ا١تشهورة وىي: 
اٟتلق، ورمي اٞتمرة، وطواؼ اإلفاضة. وإ٪تا يتحلل هبذين االثنُت مع ٨تر ىديو، فبل بد أف ينحر ىديو فإف ٓب 

 فإنو يبقى على إحرامو ٟتُت ٨تره، وسيأٌب اٟتديث الداؿ على ذلك.ينحر ىديو 
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إذف عرفنا اآلف أف سوؽ ا٢تدي كاف من فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم، وأف العربة ُب ابتدائو من 
 ا١تيقات، وأنو يًتتب من حيث اٟتكم الفقهي على من ساؽ ا٢تدي ثبلثة أحكاـ أساسية وىناؾ غَتىا.

 من ذي اٟتليفة أي من ا١تيقات. :(الهدي من ذي الُحليفة فساَؽ معو) قولو:
ا١تراد باإلىبلؿ ىو  :(َوبدأ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، فأىلَّ بالُعمرِة، ثم أىلَّ بالحجّْ ) قولو:

رفع الصوت بالتلبية وذكر نوع النسك، وقوؿ ابن عمر: فأىل بالعمرة ٍب أىل باٟتج. تفيدنا أف من كاف 
        ً                                                                      ً     كاف قارن ا فإنو ٬توز لو أف يهل بعمرة فقط ٍب يدخل اٟتج عليها بعد ذلك، فمن كاف متمتع ا أو       ً     متمتع ا أو

    ً                                                                                         قارن ا فأتى عند ا١تيقات فيقوؿ: لبيك اللهم عمرة. ٍب بعد ذلك يدخل عليها اٟتج بنيتو ٍب يهل باٟتج، ليس 
ً                    الزم ا ١تن كاف قارن ا يقوؿ: لبيك اللهم عمرة وحج ا. فتكوف ُب نفس الوق               ً                 ت، أو كاف متمتع ا أف يقوؿ: لبيك   ً              ً                          

            ً                              ً          ً                                          اهلل عمرة متمتع ا هبا إٔب اٟتج. وإ٪تا ١تا كاف متمتع ا أو قارن ا صيغتاف: إما أف يهل بالعمرة وحدىا ٍب يدخل 
 -رضي اهلل عنو–              ً       ً                             ً                             اٟتج عليها قران ا أو ٘تتع ا بعد إىبللو، أو أف ٭تـر هبما مع ا عند ا١تيقات، وحديث ابن عمر 

النيب صلى اهلل عليو وسلم وأىل بالعمرة ٍب أدخل عليها اٟتج بعد ذلك؛ ألنو قاؿ: ٍب. وٍب  يدؿ على أنو أحـر
 تدؿ على الًتاخي بعدىا.

قولو: فتمتع. إذف  :(فتمتَع الناُس مع رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بالُعمرِة إلى الحجّْ ) قولو:
ىو ا١تقصود التمتع با١تعٌت اللغوي وليس با١تعٌت االصطبلحي الذي تواضع عليو الفقهاء بعد ذلك وىو إىبلؿ 
ً                                                                                        بعمرة وحج ا ُب أشهر اٟتج وعدـ الفصل بينهما بالرجوع إٔب البلد، وبعد انتهاء ا١ترء من مناسك العمرة فإنو          

 ٭تل من كل شيء.
رضي –ىنا بُت ابن عمر  :(ن أىدى، فساَؽ الهدي من ذي الُحليفةفكاف ِمن الناِس مَ ) قولو:

–أف من الصحابة من أىدى وسيمر معنا أنو كاف ٦تا أىدى وساؽ ا٢تدي طلحة بن عبيد اهلل  -اهلل عنو
ي من الصحابة وإال فإف كثَت ا من الصحابة -رضي اهلل عنو ُ                         ً             ، ىذا ٦تن ٝت  ٓب يهد،  -رضواف اهلل عليهم–         

ً   النيب صلى عليو وسلم عليهم ا٢تدي أصاب سعد ا ولذلك ١تا وزع  كما جاء من حديث عكرمة ورواه سعيد -                                     
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ا ١تا يهديو أو أنو ٓب يسق ا٢تدي  -بن منصور ُب السنن ً                              تيس، ٦تا يدؿ على أف أغلب الصحابة ٓب يكن واجد                                           
 معو.

 وىم األكثر. :(ومنُهم َمن لم يُػْهدِ )وقولو: 
ـَ النبيُّ صلى اهلل) قولو:    ُ                                 اخت لف ُب ا١توضع الذي قدمو صلى اهلل عليو  :(عليو وسلم فلما َقِد

 وسلم واألقرب أنو قدـ إٔب مكة، وقيل قبل ذلك ُب األبواء وقيل غَت ذلك.
ّ                                  أي من كاف قادم ا معو، وقد عد  بعض ا١تؤرخُت أو قدر بعض ا١تؤرخُت من  :(قاؿ للناس) قولو:              ً             

و من ا١تدينة أـ ٦تن وفد إليها من األمصار فكانوا                                         ً     حج مع النيب صلى اهلل عليو وسلم سواء كاف قادم ا مع
 يربوف على مائة ألف وأكثر كلهم حجوا مع النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب ذلك ا١تقاـ.

 أي ساؽ ا٢تدي. :(َمن كاف منكم أىدى) قولو:
ىذا ىو الدليل  :(َمن كاف منكم أىدى فإنو ال يحلُّ من شيٍء َحُرـَ منو حتى يقِضي حجَّو) قولو:

                                                                     ً          ً                على األمر الثا٘ب الذي ذكرناه قبل قليل وىو: أف من ساؽ ا٢تدي سواء كاف متمتع ا أو قارن ا فإنو ال ٬توز لو 
: إف من ساؽ ا٢تدي -      ً          استدالال  هبذه اٞتملة-أف ٭تل من إحرامو حىت يقضي حجو. ومن أىل العلم من قاؿ 

مهم قالوا: ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم أمرىم بعدـ                     ً                       ٬تب عليو أف يكوف قارن ا. والدليل على ذلك ُب فه
                                    ً                                                        اإلحبلؿ فهم ىيئتهم كهيئة القارنيُت، شكبل  كهيئة القارنيُت أخذ عمرتو وبقي على إحرامو إٔب أف أهنى حجو 
                                                            ً                          فلذلك قاؿ بعض أىل العلم: إف من ساؽ ا٢تدي ٬تب عليو أف يكوف قارن ا. و٨تن قلنا قبل: يستحب لو 

                                                                             ً  ألفضل وىو اختيار الشيخ تقي الدين. فنقوؿ: إف ىذا ليس كذلك إذ لو كاف القراف واجب ا        ً       استحباب ا وىو ا
عليو ١تا كاف فائدة من التمتع، من أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم اآلخرين بأف يتمتعوا كحكم ولذلك 

                                        ً               ً   الصحيح أنو ٬توز ١تن ساؽ ا٢تدي أف يكوف قارن ا وأف يكوف متمتع ا.
أي ٓب يسق ا٢تدي معو وإال فإف أىدى ليس معناه أنو ذبح؛ ألنو ال  :(أىَدى وَمن لم يُكن) قولو:

 ٬توز الذبح قبل يـو النحر.
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ىذه اٞتملة دليل على أف الطواؼ بالبيت والسعي بُت  :(فليُطْف بالبيِت وبالصَّفا والمروةِ ) قولو:
ؼ بالبيت والسعي وُب اٟتج يسمى الصفا وا١تروة ركن من أركاف اٟتج، وركن من أركاف العمرة، فالعمرة الطوا

 سعي اٟتج وطواؼ اٟتج أو طواؼ اإلفاضة أو طواؼ الزيارة أو غَت ذلك من ا١تسميات.
  َ                                                               ُ      ولي حلل بفتح الياء وإف كاف موجود ُب أغلب النسخ ا١تطبوعة بُت أيدينا ولي حلل،  :(ولُيْحِللْ ) قولو:

 و سوؼ ٭تل إذا طاؼ بالبيت وبالصفا وا١تروة.                         َ                       والصواب ُب اللغة بالفتح ولي حلل وىو أمر ٔتعٌت ا٠ترب أن
تفيد الًتاخي ليست كالفاء اليت تفيد التعقيب، وىذا  )ٍب(ُب الغالب أف  :(ثم لُيِهلَّ بالحجّْ ) قولو:

                      ً                                            ً   ً                   ً  يدؿ على أف من كاف متمتع ا فإف األفضل لو إذا انتهى من نسكو أف ٭تل إحبلال  تام ا فيغتسل ويلبس ٥تيط ا 
ء وقت اإلىبلؿ للحج إما يـو عرفة أو قبلو بيـو وىو السنة ُب اليـو الثامن فإف السنة لو و٨تو ذلك، ٍب إذا جا

 أف يهل ُب ىذه اٟتالة باٟتج.
                                   ً    : أف النيب صلى اهلل عليو وسلم جعل فاصبل  بُت )ٍب(وىنا مسألة استدؿ هبا أىل العلم ُب قولو: 

فيد الًتاخي، بناء على ذلك يقوؿ الفقهاء: إف من ، مسافة؛ ألهنا ال تفيد التعقيب وإ٪تا ت)ٍب(اٟتج والعمرة 
                                                      ً               ً                      وصل إٔب مكة ُب اليـو التاسع من ذي اٟتجة فإنو ال ٬توز لو مطلق ا أف يكوف متمتع ا وإ٪تا يلزمو أف يكوف 
    ً                                                                  ً                 ً  قارن ا، والسبب: أنو قد ضاؽ الفعل، فهذا وقت اٟتج فبل يكوف ُب ىذا الوقت متمتع ا وإ٪تا يكوف قارن ا 

مرة ُب اٟتج مباشرة، وذكر بعض أىل العلم أف من أتى مكة ُب اليـو الثامن فإف األًب لو فتدخل أعماؿ الع
            ً                                                                              ً أف يكوف قارن ا كذلك، والسبب: أف اليـو الثامن ىو ٤تل اإلحراـ للحج، واليـو التاسع ليس فيو إشكاال  

 قراف، لكن من أتى                   ً                                     ً                    ضاؽ األمر وأصبح ضائق ا لو فيجوز لو قلب النسك ولو كاف متمتع ا يلزمو أف ينقلب إٔب
                                 ً                                                                 ُب اليـو الثامن يـو الًتوية فإف عدد ا من أىل العلم يقولوف: ال ٘تتع ُب اليـو الثامن. وبعضهم قاؿ قبل ذلك، 
لكن األقرب فقط اليـو الثامن، من وصل إٔب مكة ُب اليـو الثامن ىذا وقت حج فاألفضل ُب حقو أف تكوف 

     ً  قارن ا.
ىذا ا٢تدي الذي قصده النيب صلى اهلل عليو وسلم ىو ىدي النسك وىو ىدي  :(وليُػْهدِ ) قولو:
 التمتع والقراف.
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ً             ليس أنو ُب ىذه اللحظة ال ٯتلك ماال  بل رٔتا كاف مالك ا لو ُب بلده  :(فمن لم يجْد ىديًا) قولو:                ً                              
لى دفع قيمة ا٢تدي                                                                         ً   أو عنده ماؿ سيفد عليو بعد ذلك، وإ٪تا ا١تراد أنو من ٓب يكن ُب ىذه اللحظة قادر ا ع

            ً      ً                                                                    ً         ولو كاف قادر ا وغني ا ُب بلده فغلب على ظن اٟتاج أنو ُب اليـو العاشر وأياـ التشريق لن ٬تد ماال  يدفع بو 
                     ً                                                                        ا٢تدي أو أنو لن ٬تد ىدي ا ٬تزئو ُب ذلك فإنو ينتقل إٔب بدلو وىو الصياـ، فيصـو ثبلثة أياـ ُب اٟتج وسبعة 

 إذا رجع إٔب أىلو.
وقبل أف أبُت كيف تصاـ الثبلثة والسبعة، أقوؿ: إذ شرع ُب صياـ الثبلثة أياـ، رجل غلب على ظنو 

وىو اآلف ُب اٟتج  (ٕ٘)أف أياـ التشريق ستنتهي وىو لن يأتيو ا١تاؿ، مثل: رجل يعلم أف راتبو ينزؿ يـو 
    ُ                     قتو ت رجع ألىلو فهنا نقوؿ: وا٢تدي ٓتمسمائة لاير وال ٯتلك ىذه ا٠تمسمائة اليت يستطيع أف تفضل عن نف

. فلما شرع ُب الصـو بدأ ُب الصـو ُب اليـو األوؿ، الثا٘ب، الثالث من ذي اٟتجة وما  ٬توز لك أف تصـو
بعده ١تا شرع ُب الصـو جاءه ماؿ، نقوؿ: ال يلزمو أف ينتقل لو؛ ألنو شرع ُب البدؿ، فإذا شرع الشخص ُب 

 ي ألف ىذا بدؿ لو فيجوز أف يستمر و٬توز لو أف ينتقل إٔب البدؿ.البدؿ ال يلزمو أف يرجع لؤلصل وىو ا٢تد
ىذه الثبلثة أياـ ُب اٟتج ألىل العلم خبلؼ طويل فيها  :(فليُصم ثالثَة أياـٍ في الحجّْ ) قولو:

: أنو ال ٬توز صياـ ىذه الثبلثة أياـ قبل اإلحراـ بالعمرة ولو كاف                                       ً                                                           سواء ُب ىيئة اٟتاج وُب وقتها، فنقوؿ: أوال 
ً                                                 ا١ترء ُب مكة وجه ا واحد ا، فالثبلثة أياـ ال بد أف تكوف بعد اإلحراـ بالعمرة.       ً               

من حُت اإلحراـ بالعمرة ويكوف هنايتو يـو  -من حيث اٞتواز-    ً                           ثاني ا: أف صياـ ىذه األياـ يبتدأ 
سابع عرفة، ىذا ىو وقت اٞتواز، أما وقت األفضلية فإنو يكوف ُب آخر ثبلثة أياـ مع يـو عرفة فيصـو ال

: إنو يصـو السادس والسابع -وىي الرواية الثانية ُب ا١تذىب–والثامن والتاسع، ومن أىل العلم من يقوؿ 
والثامن. ىذا من باب األفضلية، أما من باب اٞتواز فيجوز لك أف تصـو من حُت أحرمت بالعمرة ولو ُب 

، لكن األفضل أف تكوف ُب مقابلة شهر ذي القعدة، ولو ُب شهر شواؿ ٬توز أف تصـو ثبلثة أياـ ُب اٟتج
-                                                    ً                    ُ               للحج، ما السبب ُب ذلك: ألنو رٔتا ٬تد ا١ترء نفقة أو ٬تد سبب ا آخر؛ وألهنا ىي اليت أ ثرت عن الصحابة 

 . إذف عرفنا اآلف وقتاف: وقت اٞتواز، ووقت األفضلية. -رضواف اهلل عليهم
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، ٓب يصمها إما لنسيانو وإما وىنا وقت ثالث: وىو وقت البدؿ وىو من ٓب يصم ُب ىذين الوقتُت
                                ً         ً           ً                                           لضيق الوقت عليو لكونو ٓب ٭تـر قارن ا أو متمتع ا إال متأخر ا وغَت ذلك، فإنو ُب ىذه اٟتالة ٬توز لو أف يصـو 
                                                                           ً                     لو ىذه األياـ ُب أياـ التشريق؛ اٟتادي عشر، والثا٘ب عشر، والثالث عشر، وال ٬توز مطلق ا صياـ أياـ التشريق 

ال ُب ىذا ا١توضع فقط حىت من وافقت أياـ التشريق أياـ صومو أياـ البيض ال ٬توز لو ال ٟتاج وال لغَته إ
، ال ٬توز صياـ أياـ التشريق )إف ىذه األياـ أياـ أكل وشرب وذكر هلل(الصياـ منهي عن الصياـ أياـ التشريق 

 إال لعادـ ىدي التمتع والقراف إذا ٓب يصم ثبلثة أياـ قبل حجو، إذف ىنا البدؿ.
ألمر الرابع: وىو القضاء إذا ٓب يصمها ُب وقت استحباهبا وال جوازىا وال بد٢تا فإنو يصومها ُب ا

 بلده وقت ما شاء، فيصـو ُب بلده عشرة أياـ بدؿ السبعة.
ا١تراد بػ إذا رجع إٔب أىلو انقضاء أعماؿ النسك وليس ا١تراد أف  :(وسبعًة إذا رَجَع إلى أىِلو) قولو:

يت ىو منها وإ٪تا ىو من التخفيف عليو أهنا تصاـ ىناؾ وإال لو صامها ُب مكة فإنو جائز تكوف ُب البلد ال
 وإ٪تا جيء هبذا الوصف من باب الطرد فحسب.

ـَ مكةَ ) قولو: ىذه اٞتملة فيها دليل على أف  :(فطاؼ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم حين قِد
السنة ١تن قدـ مكة أف يبتدأ بالطواؼ، وأعماؿ الطواؼ قد تتداخل مع غَتىا ولذلك الذين كانوا مع النيب 
صلى اهلل عليو وسلم طوافهم ىذا أغناىم عن طواؼ العمرة، فكاف طوافهم ىذا طواؼ عمرة وطواؼ قدـو 

خل ُب كثَت من أبواب العبادات وىي: أف كل عبادة ليست فإهنا تتداخل، وقد سبق معنا قاعدة فقهية تد
مقصودة لذاهتا فإنو تتداخل مع غَتىا ٦تا يشبهها، مثل ٖتية ا١تسجد ليست مقصودة، فصبلة السنة الراتبة 
                                                  ً               ً                      ً  قبل الصبلة ٕتزئ عن ٖتية ا١تسجد، وطواؼ القدـو ليس مقصود ا لذاتو ليس ركن ا من أركاف اٟتج وال واجب ا 

                        ً             ً                                         ُب ذاتو وإ٪تا ىو مسنوف وصف ا وليس مقصود ا لذاتو فيتداخل مع طواؼ العمرة وطواؼ اٟتج.من واجباتو 
ـَ مكةَ ) قولو: وىذا الطواؼ الذي طافو النيب  :(فطاؼ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم حين قِد

صلى اهلل  صلى اهلل عليو وسلم من الفقهاء من يقوؿ: إنو طواؼ القدـو فهو سنة. وأما من قاؿ: إف الرسوؿ
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                  ً                                     ُ                                      عليو وسلم كاف متمتع ا وقلنا: إف ىذا قوؿ القاضي أيب يعلى ون قل أنو أوؿ من قالو، فيكوف ىذا الطواؼ 
                  ً   طواؼ عمرة وقدـو مع ا.

ىذا دليل على ما ذكرناه قبل أف استبلـ الركن يكوف ُب ثبلثة  :(واستلَم الركَن أوَؿ شيءٍ ) قولو:
و وسلم: عند ابتدائو، وعند انقضاء كل شوط و٘تامو، وعند انتهائو مواضع اليت نقلت عن النيب صلى اهلل علي

 من الركعتُت بعد الطواؼ.
ىذه اٞتملة اليت سبق ذكرىا كررىا  :(ثم َخبَّ ثالثَة أطواٍؼ من السبِع، ومَشى أربعةً ) قولو:

نو كرر الشيخ وىي نفس حديث ابن عمر ىو نفسو، وىذه من األشياء اليت عيبت على الشيخ عبد الغٍت أ
مرة أخرى،  -رٛتو اهلل–    ً                                                                حديث ا ُب موضعُت، ىذا وقبل أظن ثبلثة أو أربعة أو ٜتسة أحاديث كررىا الشيخ 

          ً                      اقتطع جزء ا من اٟتديث ونقلو ىناؾ.
الصبلة عند مقاـ إبراىيم سنة وىي  :(وركَع حين قضى طواَفو بالبيِت عند المقاـِ ركعتينَ ) قولو:

َ  ًّ و اٗت  ذ وا م ن  م ق اـ  إ بػ ر اى يم  م ص ل ى}سبحانو: ُب كتاب اهلل عز وجل حينما قاؿ   ُ  َ   ِ  َ  ْ ِ   ِ  َ  َ  ْ  ِ    ُ [، وا١تراد ٔتقاـ ٕ٘ٔالبقرة: { ] َ  ِ 
                       ً                                                           ً             إبراىيم ىي حجر كاف موضوع ا قيل: إف ىذا اٟتجر ىو ا١تقاـ؛ ألف إبراىيم عليو السبلـ كاف واقف ا عليو، وقد 

عينو إبراىيم عليو ذكر بعض علماء اٟتديث أنو ٓب يصح حديث أف ىذا اٟتجر ىو الذي وقف عليو ب
ُ                                                 السبلـ، وقيل: إف ا١تقاـ ىو ا١توضع وإ٪تا ج عل ىذا اٟتجر عبلمة عليو. وىذا اٟتجر ذكر ٤تمد بن سعد                                      
                                ً                                                      صاحب الطبقات أف ىذا ا١تقاـ كاف الصق ا بالبيت فكاف الناس إذا قضوا طوافهم صلوا ركعتُت فآذوا 

لو إٔب ا١تسافة ا١تعروفة ٨تو ثبلثة أذرع أو فأخره عن ٤ت -رضي اهلل عنو–الطائفُت، فجاء عمر بن ا٠تطاب 
أكثر، وأنو بقي ُب موضعو ٓب يتحرؾ حىت جاءت خبلفة ا١تهدي أو غَته فلما أرادوا أف ٭تركوه فإذا بو يتفتت 
مع طوؿ ا١تكث ُب األرض وعدـ التحريك فكتبوا إٔب ا٠تليفة فأرسل إليهم ألف درىم من الفضة فصبوىا 

ر؛ ألنو بدأ يتفتت فبدأوا ٬تمعوىا و٬تعلوىا ُب موضعو، إذف بناء على ذلك نقوؿ: فجعلوىا قاعدة ٢تذا اٟتج
، وا١تلتـز ىو ما بُت الباب إٔب                                            ً                                                          إف ا١تراد با١تقاـ إ٪تا ىو ا١توضع، وقد كاف قريب ا من ا١تلتـز فإف ا١تقاـ ُب ا١تلتـز

إف ىذا ا١توضع تسكب  قاؿ: -رضي اهلل عنو–اٟتجر األسود وىو موضع فاضل، وروي أف عمر بن ا٠تطاب 
فيو العربات. فا١تلتـز موضع فاضل، ويكفي أف ا١تقاـ قريب منو، والقاعدة عند أىل العلم: أف األمر إذا ضاؽ 
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ا فإنو  ً        اتسع، فإذا كثر الزحاـ حوؿ الطواؼ فإنو حكمو ينتقل لؤلخَت ولو صلى ا١ترء ُب الرواؽ ولو صلى بعيد                                                                                         
 أو ما ُب حكمو.يدخل فيو كذلك ما داـ ُب داخل ا١تسجد 

 ١تاذا قلت: وما ُب حكمو؟. س:
ألنو يوجد مواضع ُب ا١تسجد قد يقاؿ باإلٚتاع أهنا ليست من ا١تسجد لكنها تدخل ُب حكمو  جػ:

 عند اتصاؿ الصفوؼ وىو ا١تسعى بُت الصفا وا١تروة.
م أي فانصرؼ من مقامو، وجاء ُب بعض األحاديث أنو أتى واستل :(ثم سلَّم فانصرؼَ ) قولو:
 اٟتجر األسود.
ْ  إ ف  الص ف ا و ال م ر و ة  م ن  }وعندما رقى عليو صلى اهلل عليو وسلم دعا فقاؿ:  :(فأتى الصَّفا) قولو:  ِ  َ َ ْ  َ  ْ َ    َ         ِ

َ  ش ع ائ ر  الل و  ف م ن  ح ج  ال بػ ي ت  أ و  اع ت م ر  ف بل  ج ن اح  ع ل ي و  أ ف  ي ط و ؼ  هب  م ا ِ ِ   َ      َ  ْ  َ  ِ  َْ َ   َ  َ  ُ  َ  َ  َ  َ  َ ْ    ِ  َ  َ  ْ َ ْ      َ   ْ  َ  َ  ِ      ِ  ِ  َ  [، وقاـ النيب صلى اهللٛ٘ٔالبقرة: { ]َ 
                                                                                       ً   عليو وسلم عنده فأطاؿ الدعاء وىي ا١تواضع األربع أو ا٠تمس اليت أطاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم واقف ا 

    ً             ماد ا يديو ُب اٟتج.
 ىذه اٞتملة تدلنا على مسائل: :(فطاَؼ بالصفا والمروِة سبعَة أطواؼٍ ) قولو:

لصفا، فمن ابتدأ با١تروة فإف أوؿ ا١تسألة األؤب: أف الطواؼ بالصفا وا١تروة ال بد فيو من االبتداء با
شوط ال ٭تتسب فبل بد فيو من االبتداء بالصفا، وىذا دليل على أف الًتتيب شرط أي يبتدأ بالصفا ٍب ينتقل 

 للمروة.
قاؿ: طاؼ بالصفا وا١تروة. أي بُت الصفا وا١تروة  -رضي اهلل عنهما–ا١تسألة الثانية: أف ابن عمر 

بد أف يكوف بُت اٞتبلُت، ونستفيد من ذلك أنو ال بد من استيعاب ما بُت  وىذا يدلنا على أف الطواؼ ال
                                                                                  ً        ً  اٞتبلُت من بطن الوادي، حىت إف الفقهاء بالغوا ُب حد االستيعاب فذكروا أف أقل ما يسمى طواف ا أو سعي ا 

صل قدمو بالصفا ٍب ٯتشي حىت يصل للمروة فإذا و  -يعٍت أسفل القدـ–بُت الصفا وا١تروة أف يلصق كعب 
للمروة ألصق كعب قدمو با١تروة، الذي يزيد عن ذلك ىو من يرقى، فالصعود على اٞتبلُت إ٪تا ىو مستحب 
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         ً                                                                           وليس واجب ا، مستحب؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم صعد عليهما، وألهنا أكمل ُب إ٘تاـ الشوط وآكد 
 فدؿ على أف الواجب ىو استيعاب ما بُت اٞتبلُت.

إف النيب صلى اهلل عليو وسلم أمر بالسعي بينهما، وقبل ذلك اهلل عز وجل ومن أىل العلم من قاؿ: 
أمر بالسعي بينهما، وبناء على ذلك فإف السعي فوقهما ليس بصحيح. قاؿ العلماء ُب القرف ا١تاضي عن 

الصفا  الدور الثا٘ب والثالث أوؿ ما جاءت األدوار: ال يصح؛ ألف ا١تأمور السعي بينهما بالصفا وا١تروة أي بُت
ً                                                                    وا١تروة. فنقوؿ: إف ىذا أيض ا ليس بصحيح؛ ألف القاعدة عند الفقهاء أف للهواء حكم القرار، ولذلك من                          
ً                                                      صلى ُب الدور الثا٘ب والثالث إ٪تا يستقبل شاخص ا الكعبة وإف ٓب يرىا، وكذلك اإلماـ ىنا عند من على عليو                                          

القرار، فالصحيح الذي استقر عليو األمر بُت  وىكذا من الناس فإ٪تا ىو حكم من كاف معو، فا٢تواء لو حكم
 الناس أف السعي بُت اٞتبلُت فوقهما يكوف لو حكم السعي بينهما. 

أما الدائرة ُب الدور الثا٘ب والثالث ىي فوؽ اٞتبل ليست ُب ٤تل بطن الوادي فالدوراف عليها من 
ً      ليس الزم ا فمن باب االستيعاب فقط واالحتياط، ولذلك اآلف ُب التوسعة اٟتديثة أصبحوا يضعوف حد ا أي                                                                             ً      

قريًبا عندما كاف ا١تزلقاف )وقدٯتًا منذ أربع سنوات تىنا ينتهي الشوط، فباإلمكاف أف تقف عنده وترجع، 
الذي مثل الدحديرة ىذه، كانت الدحديرة أو٢تا فقط ىو الذي من بطن الوادي وما زاد فإنو من اٞتبل، عند 

 .حد العربيات قدٯتًا واآلف أُلغي(
ٍب ٓب ٭تلل من شيء أي النيب صلى  :(ثم لم َيْحِلْل من شيٍء َحُرـَ منو حتى قَضى حجَّو) قولو:

.اهلل عليو وس                                 ً لم حىت قضى حجو أي حىت أًب حجو كامبل 
 وىذا سيمر معنا بعد قليل. :(ونحر ىديَُو يوـَ النحرِ ) قولو:
 أي طاؼ طواؼ اإلفاضة. :(وأفاَض فطاَؼ بالبيتِ ) قولو:
ىذا دليل على أف من فعل اثنُت من ثبلثة فإنو ٭تل ما ٓب  :(ثم حلَّ من كلّْ شيٍء َحُرـَ منو) قولو:

                       ً               ي فبل بد أف يضيف ٢تا رابع ا وىو ٨تر ا٢تدي.يكن قد ساؽ ا٢تد
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 :(وفعَل مثَل ما فعَل رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم َمْن أىدى وساَؽ الهدي ِمن الناسِ ) قولو:
كرر كلمتُت قد تغٍت إحدا٫تا عن األخرى وىي قوؿ: من أىدى   -رضي اهلل عنو–ىنا يقولوف: ١تاذا ابن عمر 

ن عمر لو قاؿ: وفعل مثل ما فعل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم من ساؽ وساؽ ا٢تدي من الناس. فإف اب
ا٢تدي من الناس. ألجزأت؟ قالوا: ألف من الناس من ساؽ ا٢تدي ال ألجل إىداء للبيت وإ٪تا لكي يأكل 
                                                                                 ً       منها، فليس ما ساقو من هبيمة األنعاـ ألجل ا٢تدي وإ٪تا ما ساقو ألكلو ىو ولذلك ال يكوف داخبل  ُب ىذا 

 الوصف الذين ذكرىم ابن عمر.
 *** المتن ***

عن حفصَة زوج النبيّْ صلى اهلل عليو وسلم أنها قالْت: يا رسوَؿ اهلل! ما شأُف الناس  - ٖٕٙ
)إنّْي لّبدُت رأسي، وقّلدُت ىديي، فال َأِحلُّ حتى حلُّوا من الُعمرِة، ولم تحلَّ أنَت من ُعمرِتَك؟ فقاؿ: 

 .أنحَر(
 :*** الشرح ***

سألت النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب حجتو ١تا رأت الناس ١تا أخذوا  -رضي اهلل عنها–ىذه حفصة 
 العمرة أي طافوا بالبيت وسعوا أهنم حلوا وحلقوا رؤوسهم.

 مفردات الحديث:
أي  :(قالْت: يا رسوَؿ اهلل! ما شأُف الناس حلُّوا من الُعمرِة، ولم تحلَّ أنَت من ُعمرِتَك؟) قولو:

ً       ٓب ٖتل من إحرامك، وإال فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب يسع إال سعي ا واحد ا فقط.      ً                                                           
تلبيد الرأس ىذا ىو أف يأٌب الشخص إٔب شعره فيجمعو و٬تعل عليو  :(إنّْي لّبدُت رأسي) قولو:

كاف ُب طريقو يأخذ      ً        ً                              ً                                 عسبل  أو خطمي ا أو ٨توه لكي ٬تتمع وال يصبح ثائر ا، فإذا كاف ا١ترء ُب عمرتو فإنو رٔتا
 -وليس الصمغ الغراء وإ٪تا نوع ٮترج من الشجر–                           ّ                         ٜتسة أياـ أو ستة أياـ فإذا لب د رأسو بالعسل أو بالصمغ 

أو ٨تو، فإذا جعلو على رأسو فإنو ال يصيبو الشعث من جهة، واألمر اآلخر: ال يأتيو القمل، ففيو مصلحة، 
–وسلم ُب اٟتج فهو سنة وال شك، وُب غَت اٟتج جاء عن عمر وىذا التلبيد فعل فعلو النيب صلى اهلل عليو 
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أنو هنى عنو. ولذلك يقوؿ أىل العلم: إف التلبيد ُب غَت اٟتج منهي عنو. بناء على هني عمر  -رضي اهلل عنو
فإنو قاؿ: ال تتشبهوا با١تتمتع أو ٔتن ساؽ ا٢تدي ُب تلبيد الرأس. وإ٪تا الشخص إما أف يضفر رأسو، وإما أف 

 واٟتديث ُب البخاري. -رضي اهلل عنو–لقو كما قاؿ عمر ٭ت
عل على عنق هبيمة األنعاـ مثل القبلدة، عبلمة،  :(وقّلدُت ىديي) قولو: ُ                                          تقليد ا٢تدي ىو أف ٬ت                   

عل خيط من صوؼ وفيها نعل، وقد تكوف غَت ذلك كجزء من ق ربة ت شق  ُ                                                  ِ     ُ    وىذه القبلدة قد تكوف نعبل  ٬ت   ً                       
عل معلقة ُب رقب ُ               القربة وٕت  ة الشاة أو ُب غَتىا من هبيمة األنعاـ، وفائدة التقليد ىي: الداللة على أف ىذه         

        ُ                                              ُ                                 البهيمة ن ذرت لبيت اهلل فبل ٬توز أكل ا١تقلدة وال ٬توز ذْتها حىت ت ذبح عن بيت اهلل عز وجل، كأهنا عبلمة 
   ُ          ً   أف ت شعر إشعار ا. جعلت عليها ىذه ىدية إٔب بيت اهلل، وأىل العلم يقولوف: إف السنة ُب اإلبل والبقر 

واإلشعار ىو شق السناـ أو أعلى الظهر، وال يشق الوجو؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم هنى عن الوسم ُب 
عل فيو مثل اٞت رح عبلمة معينة ي عرؼ أف  ُ               ُ        الوجو كما جاء من حديث ابن عباس وغَته، وإ٪تا ي شعر السناـ ٬ت               ُ             ُ                                          

ً         من ج رح ُب ىذا السناـ، والسنة أيض ا كما رج                            ُ ح اإلماـ أٛتد وغَته أنو يكوف ُب اٞتانب األٯتن من السناـ،    
فإذا أشعر البدف سواء كاف من اإلبل أو البقر ُب حكمهما فإف الناس يعلموف أف ىذه ىدي إٔب بيت اهلل، 
فالذي يسوؽ ا٢تدي معو من ا١تيقات السنة لو بعد ما ينتهي من صبلتو ُب ٤تل ا١تيقات وقبل أف ٭تـر بينهما 

ٔب ىديو فيقلده ويأٌب إٔب بدنو فيشعرىا ٬تعل فيها ىذه العبلمة، وقد ذكر أف التقليد والسوؽ يبدأ من يأٌب إ
                      ُ                                            ىذا ا١تقاـ وما قبلو ال ي عترب وإ٪تا يعترب من حُت ا١تيقات يكوف قبل اإلحراـ.

 وىذا التقليد فيو مسألتاف:
، -رٛتو اهلل–قوؿ أيب حنيفة ا١تسألة األؤب: أف من أىل العلم من رأى اإلشعار ال ٬توز. وىو 

                             ً                                             ُ                 وخالفو صاحباه بل أىل العلم ٚتيع ا؛ لثبوت ذلك عن النيب صلى اهلل عليو وسلم، وقد ع لل لقوؿ أيب حنيفة 
أف أبا حنيفة يرى أف ذلك من ا١تثلة ُب البهيمة، وىذا غَت صحيح فإف الوسم ُب غَت الوجو والرقبة جائز 

                                  ً                          لطحاوي أبو جعفر وىذا الرجل وجو كثَت ا من أقواؿ أيب حنيفة اإلماـ فليس ىذا من ا١تثلة ُب شيء، غَت أف ا
ُ              توجيه ا قريب ا للنصوص فهو من أوائل من ع ٍت ّتمع النصوص  -رحم اهلل اٞتميع–                          ً       ً ٍب توجيو  -نصوص السنة–    

آراء أيب حنيفة إليها أو االختيار من النصوص ما يناسب قوؿ أيب حنيفة، فقاؿ: إف قصد أيب حنيفة با١تنع 
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                  ُ                                                                           من اإلشعار إشعار الب دف الضعيفة لكي ال ٕتهد. الضعيفة ا٠تلقة وىذا رأيو وإال فإف ا١تشهور أف أبا حنيفة 
             ً   يرى ا١تنع مطلق ا.

ً                                                     ُ           ا١تسألة الثانية: التقليد، جاء أف مالك ا وأبا حنيفة منعا من تقليد الغنم فقالوا: إف الغنم ال ت قلد. وإ٪تا                                     
أف الغنم تقلد بل اٟتديث ُب الصحيح كما سيمر معنا من حديث                  ُ                جاء التقليد ُب الب دف فقط، والصحيح

أهنا ذكرت أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قلد الغنم، وعرفنا معٌت التقليد وىو جعل  -رضي اهلل عنها–عائشة 
                                                                                      ُ    القبلدة من صوؼ و٨توه، كنعل و٨توه وتعارؼ الناس ُب ذلك الزماف أف كل هبيمة من البدف فما دوهنا ق لدت 

              ِ                ُ                                                             ل أو ّتزء من الق ربة معناىا أهنا أ ىديت للبيت، وىذه عبلمة والعبلمة معروؼ أهنا تكوف من بيئة الناس، بنع
  ُ                                                  ت أخذ النعل وٗتصف بطريقة معينة ْتيث تكوف على شكل قبلدة.

أي فبل أحل حىت أ٨تر ىديي. وىذه ا١تسألة مهمة ُب مسالك العلة:  :(فال َأِحلُّ حتى أنحرَ ) قولو:
                   ُ                                                              اإلٯتاء والتنبيو اليت ي ستدؿ هبا على العلة: مسالك نصية ومسالك عقلية، من ا١تسالك النصية  أف من مسالك

مسلك اإلٯتاف والتنبيو وىو ترتيب اٟتكم على وصف بالفاء، ولو ٓب يكن ىذا الوصف علة للحكم لكاف 
و عدـ إحبللو حىت         ً                                                                 ذكره لغو ا وىذا منزه عن خطاب الشارع، ىنا النيب صلى اهلل عليو وسلم رتب اٟتكم وى

ينحر على وصفُت وليس على وصف واحد: الوصف األوؿ: تلبيد الرأس، والثا٘ب: تقليد ا٢تدي. يقوؿ 
الفقهاء على الصحيح: إف العلة من ىذين االثنُت ليس ٫تا وإ٪تا ىم إٯتاء لشيء آخر وىو سوؽ ا٢تدي، فإف 

ف التلبيد وحده ليس ُب ذاتو ذا حكم والتقليد ا١تقصود سوؽ ا٢تدي فإف التلبيد والتقليد عند سوؽ ا٢تدي، فإ
داللة على سوؽ ا٢تدي، فا١تراد أف من ساؽ ا٢تدي ال ٬توز لو أف ٭تل حىت ينحر، وىو اٟتكم الذي ذكرناه 
قبل ذلك؛ ألف من الفقهاء من قاؿ: إف التعلق بالتلبيد. وىذا غَت صحيح وإ٪تا ىو ا١تتعلق بسوؽ ا٢تدي، 

             ً                           لم ذكر أوصاف ا سوؽ وىو التلبيد والتقليد.فالنيب صلى اهلل عليو وس
 *** المتن ***
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قاؿ: نزلْت آيُة المتعِة في كتاِب اهلل،  -رضي اهلل عنو-عن ِعْمراف بن ُحصين  - ٖٕٚ
ففعلَناىا مع رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم. ولم يَػْنزْؿ قرآٌف يحرُّْمو، ولم يَػْنَو عنها حتى ماَت. قاؿ 

 رجٌل برأيو ما شاَء.
 قاؿ البخاري: يقاؿ إنو ُعمر.
وَأَمَرنا بها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ثم  -يعني: ُمتعة الحج-ولمسلم: نزلت آية المتعة 

 لم تنزؿ آيٌة تنسُخ آيَة متعة الحّج. ولم ينو عنها حتى ماَت.
 ا بمعناه.موله

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

  :(تاِب اهلل، ففعلَناىا مع رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلمقاؿ: نزلْت آيُة المتعِة في ك) قولو:
كنت قد ذكرت ُب أوؿ باب التمتع أف من الناس من يستدؿ هبذه األحاديث على غَت ما وضعت لو، وىذا 
إما لشهوة ُب نفسو، أو ١تعتقد باطل يعتقده، فإف من الناس اٞتهلة أو من يتعمد التحريف ُب كتاب اهلل عز 

ة النكاح، وليس ذلك كذلك وإ٪تا وجل وسنة النيب صلى اهلل عليو وسلم من ظن أف ىذا اٟتديث ا١تراد بو متع
ا١تراد با١تتعة ىنا متعة اٟتج، وقد ذكرنا أف ا١تتعة ثبلثة أنواع ُب كتب الفقو: متعة نكاح، ومتعة طبلؽ، ومتعة 

 حج، كلها تسمى متعة ولكل واحد منها أحكامو.
َ َ   ف م ن  ٘ت  ت  }يعٍت قوؿ اهلل عز وجل:  :(نزلْت آيُة المتعِة في كتاِب اهلل) قولو:   ْ  َ ر ة  إ ٔب  اٟت  ج  ف م ا َ  َ   ع  ب ال ع م   َ ِّ َْ   َ  ِ  ِ َ  ْ  ُ  ْ ِ   َ

تػ ي س ر  م ن  ا٢ت  د ي   ْ َْ  ِ اس     َ  ِ  َ  َ  ْ َ  ْ [، ىذه ىي آية ا١تتعة وىي اليت شرع اهلل عز وجل فيها التمتع بُت اٟتج ٜٙٔالبقرة: { ] 
 والعمرة.

الذين  -رضواف اهلل عليهم–أي الصحابة  :(ففعلَناىا مع رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم) قولو:
 .-رضي اهلل عنهم–ي وىم أغلب الصحابة ٓب يسوقوا ا٢تد
 ٭تـر ا١تتعة وٯتنع منها. :(ولم يَػْنزْؿ قرآٌف يحرُّْمو) قولو:
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أي النيب صلى اهلل عليو وسلم، ىذه اٞتملة وما سيأٌب ُب رواية  :(ولم يَػْنَو عنها حتى ماتَ ) قولو:
ؿ هبا أىل العلم على مسألة أصولية مسلم: أنو ٓب ينزؿ آية تنسخ آية متعة اٟتج وٓب ينو عنها حىت مات. استد

ً                                                      مهمة جد ا وىي: أنو قد ترد السنة بنسخ القرآف، قالوا: ألف عمراف  قاؿ: ٓب ينو عنها حىت  -رضي اهلل عنو–      
 -رضواف اهلل عليهم–مات صلى اهلل عليو وسلم. فدؿ على أنو مستقر ُب ذىن عمراف وغَته من الصحابة 

٤تققي أىل العلم كالشافعي وىي أشهر الروايات عن أٛتد واختارىا  أف السنة تنسخ القرآف، وذىب كثَت من
ً                                                         الشيخ تقي الدين: أف السنة ال تنسخ القرآف أبد ا وال ينسخ القرآف إال قرآف مثلو. وأما قوؿ عمراف فإ٪تا أراد                                            

سلم ٓب ينو عما     ُ                                                                              أف ي بُت أف النيب صلى اهلل عليو وسلم من باب ا١تبالغة والتماـ، أنو حىت النيب صلى اهلل عليو و 
 ورد ُب كتاب اهلل عز وجل عن ا١تتعة.

كما قاؿ   -رضي اهلل عنو–ا١تراد هبذا الرجل ىو عمر بن ا٠تطاب  :(قاؿ رجٌل برأيو ما شاءَ ) قولو:
البخاري: يقاؿ إنو عمر. وعمر ثبت عنو أنو هنى الناس عن أخذ عمرة ُب أشهر اٟتج، والسبب ُب ذلك: 
      ً              ً                                           ً                                 ليس هني ا للفعل أي ٖترٯت ا للمتعة، فعمر ٓب ٭تـر ا١تتعة فإف ٓب يكن اجتهاد ا منو أنو ىو األفضل أو مشروع فإنو 

رأى الناس قد زىدوا  -رضي اهلل عنو–اهلل عليو وسلم وإ٪تا عمر  ٓب يكن لينهى عن شيء أمر بو النيب صلى
                                                                        ً                         ُب البيت فأصبحوا يأتوف من ا١تدينة ١تكة مرة واحدة، يأٌب فيأخذ عمرة ويبقى متمتع ا فيها للحج وال يأتوا من 

ف يأتوا ا١تدينة إٔب مكة أخرى، فبل يذىب إال مرة واحدة ُب السنة، فكأف عمر أراد ألىل ا١تدينة ومن حو٢تا أ
مكة ُب أوقات كثَتة، فقاؿ: ال تأخذوا عمرة ُب أياـ اٟتج، فإف أياـ اٟتج ٘تتؤل باٟتجيج وإ٪تا خذوىا ُب 

حدث ا٠تبلؼ القوي ُب ىذا  -رضي اهلل عنو–غَتىا لكي تكوف مكة ٦تتلئة بالناس. ٍب ١تا جاء عثماف 
 ً                                     ر ا فعلو النيب صلى اهلل عليو وسلم سأفعلو.          ً              أحـر متمتع ا وقاؿ: إف أم -رضي اهلل عنو–                ً  ا١توضوع حىت إف علي ا 

رضي –ٍب حدث ما حدث من أمر الصحابة من تبيُت السنة وىو اٞتواز؛ ألف من الناس من فهم أف عمر 
                                             ً      ً                                   ٯتنع من التحرٙب، حىت جاء خلفاء بٍت أمية فمنعوا منع ا بات ا وشددوا ُب ا١تنع، وىذا التفصيل الذي  -اهلل عنو

، ولذلك -رضي اهلل عنو–                               ُ            التوجيهات ٕتتمع فيها النصوص اليت ن قلت عن عمر  ذكرتو قبل قليل ىو أسلم
١تا قيل لو: إف أباؾ ينهى عن العمرة. قاؿ: ولكن النيب صلى  -رضي اهلل عنهما–فإف ابنو عبد اهلل بن عمر 

صوص يقف اهلل عليو وسلم أمر هبا. فدؿ على أنو إذا كاف ابنو يعرؼ السنة أال يكن أبوه وىو وقاؼ عند الن
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هنيو عنو ليس من باب إلغاء ا٠تبلؼ وإضعافو وإ٪تا كاف هنيو من  -رضي اهلل عنو–عندىا؟ نعم، ولكن عمر 
باب ا١تصلحة، ولكن ا٠تلفاء بعده من بٍت أمية إ٪تا هنوا عنها ظنوا أهنا غَت مشروعة، مثل ما أحدثوا بعض 

تقي الدين ُب شرح العمدة وىي ُب ٤تلو وفيو األمور من تأخَت الصبلة وغَتىا، وىذا التفصيل ذكره الشيخ 
 وتعظيمو للسنة وال شك. -رضي اهلل عنو–بياف قدر عمر 

 *** المتن ***
 باب الهدي.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

 *** المتن ***
عن عائشَة رضي اهلل عنها قالت: فتلُت قالئد ىدي النبي صلى اهلل عليو وسلم ثم  - ٖٕٛ
. -أو قلَّدتُها- أشعَرىا وقّلَدىا ـَ بالمدينِة. فما َحُرـ عليو شيٌء كاف لو حالِّ  ثم بعَث بها إلى البيِت، وأقا

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

–الفتل كاف من الصوؼ فكانت تفتلها : (فتلُت قالئد ىدي النبي صلى اهلل عليو وسلم) قولو:
 .-رضي اهلل عنها
رضي اهلل –أي أشعر ىديو، أو قلدهتا أي ىي اليت قلدهتا  :(قلَّدتُهاأو -ثم أشعَرىا وقّلَدىا ) قولو:

 .-عنها
جاء ُب بعض الروايات: أف اليت بعث هبا النيب صلى اهلل عليو  :(ثم بعَث بها إلى البيتِ ) قولو:

                                                                     ُ     وسلم كانت من الغنم. وىذا يدؿ على ما ٮتالف قوؿ مالك من حيث أف الغنم ال ت قلد.
ـَ بالمد) قولو: ىذا يدلنا على أف العربة ليست بالتقليد  :(ينِة. فما َحُرـ عليو شيٌء كاف لو حالِّ وأقا

 وإ٪تا العربة باإلحراـ، فإنو ٭تـر على الشخص الشيء إذا أحـر بالنسك.
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 فقو الحديث:
 ا١تسألة األؤب: وىي مشروعية اإلشعار والتقليد، وبينا معٌت اإلشعار والتقليد ُب ا٢تدي.

ً                                  : أنو ي ستحب ا٢تدي ولو ٓب يكن ا١ترء حاج ا، فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم ىنا ا١تسألة الثانية                             ُ      
ً                                                                    أىدى وٓب يكن حاج ا، فيجوز ا٢تدي من غَت اٟتج، ولذلك فإف بعض الصاٟتُت ُب ىذا الزماف من ا٢تدي                

ً                                              ً           ا١تتيسر إذا ٓب يكن حاج ا ذىب إٔب بنك التنمية اإلسبلمي واشًتى ثنتُت أو ثبلث ا وتصدؽ هبا  ي ا ب ال غ   َ ى  }                    َ  د   ِ َ   ً  ْ
ْ َ  ِ ال ك ع ب ة    َ [، قد يكوف ُب أياـ اٟتج، أو إف شاء بعد أياـ اٟتج فيهدي الشخص مىت ما يشاء ٜ٘ا١تائدة: { ] ْ 

١تكة أو يذىب اآلف ويشًتي ذبائح ُب مكة ويذْتها ُب مكة ويوزعها على فقراء مكة، ىذا من ا٢تدي 
وىناؾ ىدي قراف وىناؾ ىدي جرباف وغَت ذلك                       ً                         الفاضل، فا٢تدي ليس متعلق ا باٟتج لكن ىناؾ ىدي ٘تتع 

 من غَتىا.
 *** المتن ***

 قالت: أىدى النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم مّرًة غنًما. -رضي اهلل عنها-وعن عائشَة  - ٜٖٕ
 :*** الشرح ***

ىذا ا٢تدي الذي أىداه النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تكة قيل: إنو كاف ُب حجو، وقيل: إنو ليس ُب 
 حجو.

 مفردات الحديث:
ىذا يدؿ على أف النيب صلى اهلل عليو وسلم   :(أىدى النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم مّرًة غنًما) قولو:

كاف يهدي أكثر من مرة ُب عمرتو، ُب عمرتو يهدي وُب حجو يهدي وُب غَت٫تا كما ُب اٟتديث األوؿ 
ً           ً               ً                                              يهدي وٓب يكن حاج ا وال معتمر ا وإ٪تا كاف باقي ا ُب مكة، فدؿ على أنو يهدى إٔب بيت اهلل عز وجل من                

 أي وقت. هبيمة األنعاـ ما شاء ا١ترء وُب
 *** المتن ***
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؛ أف نبيَّ اهلل صلى اهلل عليو وسلم رأى رجاًل يسوُؽ -رضي اهلل عنو-عن أبي ُىريرة  - ٕٓٗ
، قاؿ: فرأيُتو راكَبها، ُيساير النبي صلى اهلل عليو )اركبها(. قاؿ: إنها بدنٌة؟ قاؿ: )اركْبها(بدنًة قاؿ: 

 وسلم.
 .اركبها ويلك، أو ويحك()وفي لفٍظ: قاؿ في الثانية، أو الثالثة: 

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

األصل ُب لغة العرب أف البدنة  :(أف نبيَّ اهلل صلى اهلل عليو وسلم رأى رجاًل يسوُؽ بدنةً ) قولو:
تشمل ثنتُت: اإلبل، والبقرة، لكن الغالب ُب حديث النيب صلى اهلل عليو وسلم وُب اصطبلح الفقهاء: أف 

           ُ                                                                   أطلقت فإ٪تا ي عٌت هبا اإلبل، وا١تراد هبا ُب ىذه اٟتديث وال شك اإلبل؛ ألف النيب صلى اهلل عليو البدنة إذا 
                                           ُ                                             وسلم هنى عن ركوب البقر، فإف بقرة قالت: إ٘ب ٓب أ خلق لذلك. واٟتديث ثابت عنو صلى اهلل عليو وسلم، 

 فا١تراد بالبدنة ىنا إ٪تا ىو اإلبل.
ىا إٔب بيت اهلل؛ ألف السياؽ يقتضي ذلك، وقد جاء ُب بعض أي بدنة أىدا :(يسوُؽ بدنةً ) قولو:

 الروايات ما يدؿ عليو.
 أي قاؿ لو النيب صلى اهلل عليو وسلم: اركب ىذه البدنة. :قاؿ: اركْبها() قولو:
    ُ              أي أ ىديت لبيت اهلل. :(قاؿ: إنها بدنٌة؟) قولو:
ىذا من باب التأكيد،  :أو ويحك(وفي لفٍظ: قاؿ في الثانية، أو الثالثة: اركبها ويلك، ) قولو:

                        ُ                    ً                          ً                     وىنا عندنا قاعدة: أف ما ت صدؽ بو كأف يكوف ىدي ا للبيت، أو  أضحية، أو نذر ا، أو ٨تو ذلك أف األصل 
                             ُ                                                              أنو ال ٬توز االنتفاع بو ُب غَت ما ت صدؽ بو، شخص عنده إبل أىداىا أضحية فأراد أف يسقي عليها فنقوؿ: 

ُب ىذه اٟتديث شيء واحد وىو ركوهبا للحاجة، وتكوف اٟتاجة ال تضر ال ٬توز. ىذا األصل، وإ٪تا استثٍت 
ً                                                           هبا بأال تكوف ضعيفة، وأف يكوف ا١ترء ٤تتاج ا إليها، والدليل على أهنا للحاجة: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم                                      

ً                ً        ، من باب التأكيد لو، ٦تا يدؿ على أنو كاف مريض ا ُب نفسو أو تعب ا فقاؿ: )اركبها و٭تك(قاؿ:  ، اركبها()                                           
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فكاف النيب صلى اهلل عليو وسلم يسايره فيها، وإال فإف من التأدب مع النيب صلى اهلل عليو وسلم أف يكوف 
–                                                                              ُ            الرجل ّتانبو والقوي ُب الغالب ال يركب ُب مثل ىذه ا١تواضع، ولذلك قاؿ اإلماـ أٛتد: إ٪تا ت ركب البدنة 

غَت حاجة فبل، وىنا نستفيد من ىذه القاعدة أصل إذا كاف ٟتاجة فقط. أما ل -                     ً إذا كانت أضحية أو ىدي ا
                                              ً                                        عندنا وىو: إف ما خرج من ذمة الشخص سواء كاف ىدي ا أـ غَته فبل ٬توز للمرء أف يستخدمو ١تصلحتو 
   ً                           ً                                                     مطلق ا، أي شيء كاف صدقة، كاف وقف ا األصل أال تستخدمها ١تصلحتك، فإف استخدمها ا١ترء ١تصلحتو 

إنو يلـز أف يضمن، ىذا الذي ركب البدنة لو عطبت البدنة بركوبو يلزمو أف فتلفت ولو باالستخداـ ا١تعتاد ف
                        ُ                                 يضمن بد٢تا وىكذا ٓتبلؼ ما أ شعر فتلف وحده فإنو ال يلـز البدؿ.
 *** المتن ***

قاؿ: أمَرني النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم أف  -رضي اهلل عنو-عن علّي بن أبي طالب  - ٕٔٗ
)نحُن أقوـَ على بُْدنِِو، وأف أتصدََّؽ بلحِمها وُجلودىا وأِجلَِّتها، وأف ال أعطي الجزَّار منها شيًئا. وقاؿ: 

 .نُعِطيو من عنِدنا(
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
أي أمره أف يقـو على بدنو أي  :(لنبيُّ صلى اهلل عليو وسلم أف أقوـَ على بُْدنِوِ أمَرني ا) قولو:

                                                                            ً                البدف اليت أىداىا لبيت اهلل، وقد ذبح النيب صلى اهلل عليو وسلم بعضها بيده وأعطى علي ا يذبح الباقي ٍب 
ه ُب القياـ على ، وُب ىذا دليل على أنو ٬توز للشخص أف يوكل غَت -رضي اهلل عنو–يقـو فيتصدؽ بالباقي 

ىديو إما بذْتو أو بتوزيعو كما فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم مع علي، ولكن ال شك أف األفضل واألًب أف 
                                                                             ً             يقـو ا١ترء بذْتو بيده فإف ىذا ىو األغلب من فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم فإنو ذبح بضع ا وستُت بيده 

على أف فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم األغلب ىو األفضل،                              ً            عليو الصبلة والسبلـ، وأعطى علي ا الباقي فدؿ
)يا فاطمة : -رضي اهلل عنها–وقد جاء عند اٟتاكم وغَته أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ لفاطمة ابنتو 
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ألف األضحية –، فدؿ على أف من ٓب يستطع أف يقم بنفسو على ذبح ىديو وأضحيتو اشهدي أضحيتك(
 يشهده أو يوكل من رأى توكيلو.فإنو  -نفس اٟتكم

                              ُ       ا١تراد باألجلة ىي ما يوضع على الب دف من  :(وأف أتصدََّؽ بلحِمها وُجلودىا وأِجلَِّتها) قولو:
                                  ُ                                                    قماش، فهذه اليت توضع ٢تا حكمها كأهنا ت صدؽ هبا فبل ٬توز االنتفاع هبا وال يأخذىا صاحبة مرة أخرى، 

بلؿ ك ِ     فكانوا ٬تعلوف على بعض البدف أجلة ج  ً                                             بَت جد ا قماش كبَت يوضع على البدف للتمييز، فكاف علي                                      –
يقوؿ: إف النيب صلى اهلل عليو وسلم أمره أف يتصدؽ هبذه األمور الثبلثة، والفقهاء يقولوف:  -رضي اهلل عنو

إف ىدي التمتع والقراف ومثلو األضحية فقط ىذاف االثناف ال ٬توز ا١تعاوضة على شيء من أجزائو، ال ٬توز 
ا أف تبي ً   ع ٟتم ا وال أف تبيع جلد                  ً وال أف تبيع شيء من أجلتها، فبل  -إال ُب صورة واحدة مستثناة سأذكرىا-   

ا استثناه اإلماـ أٛتد وىو أف يبيع اٞتلود ليتصدؽ بثمنها، واٞتمهور  ً                                                              ٬توز ا١تعاوضة عليو إال شيئ ا واحد       ً                       
لتصدؽ بثمنها، وىذا الذي عليو العمل يقولوف: تعطي الفقَت اٞتلود. ولكن الصحيح أنو ٬توز بيعها اٞتلود وا

عند الناس اآلف، فإهنم يعطوف اٞتلود للجمعيات ا٠تَتية، واٞتمعيات ا٠تَتية تبيع اٞتلود وتتصدؽ بثمنها، وقد 
ليسوا وكيل  -رضي اهلل عنو–سبق معنا ُب كتاب الزكاة أف اٞتمعيات ا٠تَتية ىذه وكيل عن الباذؿ، مثل علي 

ن الباذؿ، فأخذىم ٢تذه اٞتلود وبيعها على الصحيح من ا١تذىب ٬توز بشرط أف عن اآلخذ وإ٪تا وكيل ع
  ُ                        ي تصدؽ بثمنها على الفقراء.

 ما الذي ٬توز؟. س:
ُ ُ    ف ك ل وا }قالوا: ٬توز للشخص أف يأكل منها، وقد ذكر اهلل عز وجل ذلك ُب كتابو حينما قاؿ:  جػ:  َ

ْ  َ    م نػ ه ا و أ ط ع م وا ال ق ان ع  و ال م ع تػ ر    ُ  ْ َ   َ  ِ  َ  ْ     ُ  ِ  ْ  ََ    َ [، فكلوا فيجوز للشخص أف يأكل من ا٢تديُت؛ ىدي التمتع ٖٙج: اٟت{ ]ِ  ْ 
                                ُ                                        ً   والقراف واألضحية فقط و٬توز لو أف ي هدي، أما أف يبيع ويعاوض عليو فبل ٬توز مطلق ا.

أي ال أعطي الذي يذبح أو الذي يقـو بسلخها و٨تو  :(وأف ال أعطي الجزَّار منها شيًئا) قولو:
ا، وال من أجلتها، وىذا ا١تنع إ٪تا ىو من باب ا١تعاوضة، فنحن نقوؿ: ذلك شيء من ٟتمها، وال من جلودى

                                                                               ً        ال ٬توز ا١تعاوضة عليها. فبل ٬توز أف أقوؿ لو: سأعطيك األجرة من اللحم، اذبح ولك رجل مثبل  فهذا ال 
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ُت                    ً                          ً                                          ٬توز، وال أف يكوف جزء ا من ا١تعاوضة، كيف يكوف جزء ا من ا١تعاوضة؟ الذبيحة ٔتائة فنقوؿ لو: خذ ٜتس
: من باب ا١تشارطة وا١تعاوضة ُب                                                                ً                            ونعطيك الباقي ٟتم أو مع اٞتلد. فهذا ال ٬توز، إذف ال ٬توز أف يكوف أوال 

 العقد.
الصورة الثانية: إذا كاف اإلعطاء لو من باب ا٢تدية بعد ذلك، فا١تذىب يقولوف: ٬توز؛ ألهنا ىدية 

ر؛ ألنو وٕب ىذا اللحم ورآه. غَت أف من أىل فكما أف ٬توز إعطاء البعيد وىو القريب فيجوز إعطاء اٞتزا
                             ُ                                                                 العلم من يقوؿ: إف األؤب أف ال ي عطى اٞتزار من ىذا اللحم بعينو الذي وٕب ذْتو. ودليلهم على ذلك أمراف:

، أي من )و٨تن نعطيو من عندنا(األمر األوؿ: ىو هناية اٟتديث وىو قولو صلى اهلل عليو وسلم: 
         ً                 يكوف جزء ا من باب ا١تعاوضة. ٟتم آخر، أو جلود أخرى، فبل

األمر الثا٘ب: يكوف من باب سد الذريعة، وىذا من أدلة سد الذريعة فإف الشخص قد يأٌب لبعض 
اٞتزار فيكوف قد تعارؼ الناس على أف اٞتزار يأخذ اٞتلد ولذلك ىو ُب اٟتقيقة يكوف فيو نقص ُب األجرة، 

، فإذا منعتو                      ُ    ُب اٟتقيقة يذىب ىذا الع رؼ                                                         ً             فإذا منعتو من اٞتلد فسيزيد عليك ُب األجرة عشرة أو عشرين مثبل 
             ً                                                                         الذي يكوف ٥تالف ا للمقصد الشرعي، ولذلك كثَت من األمور الشرعية ُب ظاىر التعامل حاالف مثل ىذه 
ا للذريعة، ومن أمثلة ذلك: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كما ُب حديث عمر ١تا تصدؽ  ً                                                                           ولكن م نع منها سد           ُ      

، )ال تشًته ولو أف ٕتده بدرىم(لو النيب صلى اهلل عليو وسلم:                ُ                       عمر بفرس فرآه ي باع فأراد أف يشًتيو قاؿ 
                       ً                       ُ                                         ظاىر العقد صحيح بعت شيئ ا فبل تشًتيو ولو أف ٕتده ي باع بدرىم واحد والسبب: أنو قد يكوف يقع ُب 
ُ                                                              النفس أو يكوف ىناؾ اتفاؽ ولو ع رُب أو معنوي بُت اثنُت أ٘ب أعطيك الصدقة فتبيعها علي بسعر أقل، وُب                               

ا١تعٌت توسع كثَت من فقهاء اٟتديث ُب ٖترٙب التورؽ، وُب ٖترٙب بعض صور العينة توسعوا فيها حىت  مثل ىذا
لو كانت ثبلثية قالوا: ولو كاف الطرؼ الثا٘ب ٓب يعلم أف صاحبو ىو ٓب يشارطو على شرائها منو وإ٪تا وجدىا 

الشرعية وىي كثَتة ٢تا نظائر ُب ُب السوؽ. وىذا من فعل ىذه الطريقة ىو ُب اٟتقيقة من أعمل ا١تقاصد 
 الشرع.

 *** المتن ***
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عن زياد بِن ُجبير قاؿ: رأيُت ابَن عمر قد أتى على رجٍل قد أناَخ بدنَتُو فنحَرىا.  - ٕٕٗ
 فقاؿ: ابعْثها ِقياًما مقيَّدًة، سنَة محمٍد صلى اهلل عليو وسلم.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

قلنا: البدنة ا١تراد هبا اإلبل  :(بدنَتُو فنحَرىا أتى على رجٍل قد أناخَ رأيُت ابَن عمر قد ) قولو:
 فقط، أناخها أي جعلها على األرض فنحرىا وىي راقدة.

أي إذا أردت أف تذْتها فابعثها قائمة ٕتعلها واقفة وأف تكوف  :(مقيَّدةً  فقاؿ: ابعْثها ِقياًما) قولو:
                                                                  ُ      ً                  ً    مقيدة، تقيد الرجل أو اليد اليمٌت تربط فتكوف قائمة على ثبلثة أرجل ٍب ت نحر ٨تر ا ُب الوىدة تنحر هنر ا ٍب 

 تشق بعد ذلك.
 فقو الحديث:

            ُ       ً  والبقر فإ٪تا ت ذبح ذْت ا ا١تسألة األؤب: ُب ىذا اٟتديث بياف صفة ٨تر اإلبل وما عداىا من الغنم 
 مضطجعة ٓتبلؼ اإلبل.

ا١تسألة الثانية: أف ىذا الفعل إ٪تا ىو عند التيسر فلو كانت اإلبل مؤذية بتحركها فيجوز ذْتها وىي 
 مناخة.

ا١تسألة الثالثة: أف اإلنساف ال يستحقر من ا١تعروؼ من إظهار السنة شيء، وأف ا١ترء كلما كاف 
 صلى اهلل عليو وسلم ولو ُب صغائر األمور فإف ىذا دليل على فقهو، ودليل على     ً                 معني ا بتطبيق سنة النيب

                                                    ُ                                    ُ    تعظيمو لشعائر اهلل عز وجل، كثَت من الناس يرى بعض السنن ت ًتؾ فيقوؿ: ال أنبو عليها. نعم أنت ال ت لـز 
السنة وتبيينها  : سنة النيب صلى اهلل عليو وسلم. فإظهار-رضي اهلل عنو–الناس ولكن قل كما قاؿ ابن عمر 

: ما أحدث -رضي اهلل عنو–وكلما ظهرت السنة ُب بلد كلما قلت البدعة كما قاؿ عمر بن عبد العزيز 
         ً                                                                              الناس شيئ ا إال ذىب من السنة أو مات من السنة مثلها. وعكس ذلك كلما ظهرت السنة ماتت البدع، 
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خرى ُب مقابلها، وىذا من خصائص ىذا الدين وا١ترء إذا أظهر السنة وأباهنا ولو ُب الذبح فإنو ستًتؾ أشياء أ
 بأمر اهلل عز وجل.

 *** المتن ***
.  باب الغسل للمحـر

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

 *** المتن ***
والِمْسوَر بن  -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن ُحنين؛ أف عبد اهلل بَن عبَّاٍس  - ٖٕٗ

عباس: يغِسُل المحِرـُ رأَسو. وقاؿ المسوُر: ال يغِسُل الُمحِرـُ رأَسو. َمْخَرمَة اختلفا باألبواِء. فقاؿ ابُن 
قاؿ: فأرَسلني ابُن عباس إلى أبي أيوب األنصارّي، فوجدتُو يغتِسُل بين الَقْرنين وىو ُيستُر بثوب، 

ف  فسّلمُت عليو. فقاؿ: َمن ىذا؟ قلُت: أنا عبد اهلل بن ُحنين، أرسَلني إليك ابُن عباس يسأُلك: كي
كاف رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يغِسُل رأَسو، وىو ُمِحرـٌ؟ فوضَع أبو أيُّوب يَدُه على الثوب، 
فطأطأه حتى بدا لي رأُسو، ثم قاؿ إلنساٍف يصبُّ عليو الماَء. اصُبْب. فصبَّ على رأِسو، ثم حرَّؾ رأَسو 

 وسلم يفعُل. بيديو، فأقبَل بهما وأدبَر. ثم قاؿ: ىكذا رأيُتو صلى اهلل عليو
 وفي روايٍة: فقاؿ الِمْسوُر البن عباس: ال أُماريك أبًدا. 

 القرناف: العموداف اللذاف ُتشد فيهما الخشبة التي تُعلق عليها البكرُة.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
اختلفا  :(والِمْسوَر بن َمْخَرمَة اختلفا باألبواءِ  -رضي اهلل عنهما-أف عبد اهلل بَن عبَّاٍس ) قولو:

                                                                             ّ             ىل النيب صلى اهلل عليو وسلم اغتسل أـ ٓب يغتسل؟ والسبب: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم لب د رأسو فكيف 
    ّ                                                                             من لب د رأسو أف يغتسل؟، وبعض الناس يقوؿ: إف من صفة اٟتج أف يكوف الشخص أشعث أغرب فهل 
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ابن عباس: إف النيب صلى اهلل عليو وسلم ُ                         ُ                     ً         ي قصد ترؾ الشعث ُب اٟتاج والغ ربة فيو أـ أهنا تأٌب تبع ا؟ فقاؿ 
اغتسل. وقاؿ ا١تسور: إنو ٓب يغتسل. فأرسل ابن عباس عبد اهلل بن حنُت إٔب أيب أيوب األنصاري؛ ألنو كاف 

 مع النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب اٟتج.
. :(فوجدتُو يغتِسُل بين الَقْرنين) قولو:                                                ً أي يغتسل بُت عمودين، جعل عمودين وربط بينهما حببل 
 الثوب ىو القماش، قطعة القماش. :(وىو ُيستُر بثوب) قولو:
وىذا يدؿ على أف من كاف ُب مغتسلو وليس ُب حاؿ  :(فسّلمُت عليو. فقاؿ: َمن ىذا؟) قولو:

ُ                 قضاء حاجتو فإنو يرد السبلـ و٬توز الكبلـ، وإ٪تا هن ي عن رد السبلـ و  عن الكبلـ عند قضاء اٟتاجة فقط،                                            
 وأما ُب غَتىا فيجوز ذلك.

. :(فوضَع أبو أيُّوب يَدُه على الثوب) قولو:               ً أي أنزلو قليبل 
 أي صب على الرأس. :(ثم قاؿ إلنساٍف يصبُّ عليو الماءَ ) قولو:
 ٭ترؾ يديو من شدة التنظيف. :(ثم حرَّؾ رأَسو بيديو، فأقبَل بهما وأدبرَ ) قولو:
 حديث:فقو ال

 ا١تسألة األؤب: ُب ىذا اٟتديث دليل على أف االغتساؿ للمحـر ُب حج أو عمرة جائز ومشروع.
                                                 ً                                  ا١تسألة الثانية: أف ما تساقط من شعر أنو ال يوجب ىدي ا وال صدقة؛ ألف الفقهاء يقولوف: ثبلث 

  ً              تبع ا، وبناء على توجب ا٢تدي وشعرة أو شعرتاف توجب صدقة؛ ألف اإلسقاط ىنا غَت مقصود وإ٪تا جاء 
                                       ً     ً                          ُ           ذلك فيجوز ُب الشعر غسلو و٬توز ٘تشيطو ٘تشيط ا يسَت ا، ليس التمشيط القوي الذي ي سقط الشعر.

 .ٖٗا١تسألة الثالثة: وىي مسألة ا١تماراة
  

 

 
ُب شرح باب فسخ اٟتج إٔب  ُب ىذا الدرس ا١تفرغ: الشيخ قاؿ ىنا سوؼ أذكر ىذه ا١تسألة ُب الدرس القادـ، لكنو بدأ ٖٗ

 ، ذكرت ىذا للتنبيو ألف ا١تسألة الثالثة ٓب يكتمل شرحها.العمرة مباشرة



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٘٘ٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 ٜٕالشريط: 
 *** المتن ***

 باب فسخ الحج إلى العمرة.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
ُب ىذا الباب ثبلثة أحاديث تتعلق  -رٛتو اهلل–ذكر الشيخ  :العمرة()باب فسخ الحج إلى  قولو:

                                 ً                                                     بفسخ اٟتج إٔب العمرة ٍب أتبع ذلك عدد ا من األحاديث اليت ال تعلق ٢تا بفسخ اٟتج إٔب العمرة، ولذلك 
بعض أىل العلم من شراح اٟتديث ىذا الكتاب يقوؿ: إنو قد سقط من نسخة ا١تؤلف زيادة كلمة: باب 

إٔب العمرة وغَته. إذ من عادة ا١تصنف كما مر معنا ُب باب دخوؿ مكة وغَته، وباب أفضل فسخ اٟتج 
ً                                           ً              الصياـ وغَته، أنو يذكر حكم ا ٍب يضيف إليو كلمة: وغَته؛ لكي يدخل فيو عدد ا من األحاديث،                          

كاـ فاألحاديث ا١تتعلق بفسخ اٟتج ُب ىذا الباب إ٪تا ىي ثبلثة أحاديث فقط وما زاد عن ذلك فلها أح
 منفصلة تتعلق بصفة اٟتج.

 -رٛتو اهلل–ومسألة فسخ اٟتج إٔب العمرة ىذه من ا١تسائل ا١تهمة الكبار ولذلك أفردىا ا١تصنف 
مشى على طريقة  -رٛتو اهلل–هبذا التبويب، وقد كنت ذكرت ُب أوؿ ىذا الكتاب أف الشيخ عبد الغٍت 

ر من أمر، من ىذه األمور: تبويبو على اختيارىم، فقهاء اٟتنابلة ُب التبويب با٠تصوص، وظهر ذلك ُب أكث
، -رضي اهلل عنو–فإف مسألة فسخ اٟتج إٔب العمرة من مفردات ا١تذىب، وخالف ُب ذلك ابن عباس 

وبعض الظاىرية فقالوا: إف فسخ اٟتج إٔب العمرة واجب. وأما ٚتاىَت أىل العلم من ا١تذاىب ا١تتبوعة الثبلثة 
  ٬توز فسخ اٟتج إٔب العمرة.وغَتىم فإهنم يروف أنو ال

                                              ً                                       وا١تراد بفسخ اٟتج إٔب العمرة: أف ٭تـر ا١ترء ْتج مفرد ا، أو أف ٭تـر ْتج مع عمرة فيتداخل اٟتج مع 
العمرة وىو الذي يسمى بالقارف فيفسخ ىذا اٟتج إٔب عمرة، فيأخذ عمرة ٍب يتحلل ٍب بعد ذلك يدخل اٟتج 

                 ً    عليها فيكوف متمتع ا. 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٙ٘ٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ُ                            ٛتد يرى ىذا الرأي ىو وج ل فقهاء أىل اٟتديث من السلف وقد كاف اإلماـ أ  -رضواف اهلل عليهم–                     
فجاءه رجل فقاؿ: يا أبا عبد اهلل إف مذىبك حسن غَت مسألة واحدة. قاؿ: وما ىي؟ قاؿ: إنك ترى جواز 
                                                                     ً               فسخ اٟتج إٔب عمرة. قاؿ: قد صح فيو عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أحد عشر حديث ا وال أترؾ حديث 

لنيب صلى اهلل عليو وسلم إٔب قولك. فهذه ا١تسألة من ا١تسائل اليت صح فيها أكثر من عشرة أحاديث، جاء ا
                                       ً                           عن أٛتد أهنا عشرة، وجاء أهنا أحد عشر حديث ا عن النيب صلى اهلل عليو وسلم.

ً               وسنتكلم ُب شرح ىذا اٟتديث عن قلب األنساؾ، وما الذي منها يسمى فسخ ا، وما الذي ال                                                              
ي يسمى فس ُ   خ ا؟ إذا أحـر ا١ترء ْتج فقط أو أحـر ْتج وعمرة وىو القارف فإنو إذا قلب نسكو إٔب التمتع ٝت                                                                                   ً

ً               قلبو فسخ ا للحج بعمرة.          
ي فسخ ا؟.  س: ً     ١تاذا ٝت       ُ       
ي فعلو ىذا فسخ ا للحج  جػ: ً        ألنو ٤تـر ْتج فيأخذ عمرة ٍب يتحلل، فكأنو فسخ اٟتج ولذلك ٝت                ُ                                                    

على أنو  -رضواف اهلل عليهم–قبل قليل ا٠تبلؼ، وأف ٚتاىَت السلف بعمرة، ىذا األمر األوؿ وذكرت فيو 
 بوجوبو، وخالف الفقهاء ا١تتأخرين فقالوا با١تنع منو. -رضي اهلل عنهما–جائز أو مستحب، وقاؿ ابن عباس 

                                                                  ً              ً       األمر الثا٘ب من قلب األنساؾ: قلب التمتع إٔب قراف، يقولوف: من أحـر متمتع ا بعمرة متحلبل  هبا إٔب 
 ج فاألصل فيو أنو ال يقلبها إٔب قراف، فبل يرجع إٔب قراف إال ُب حالتُت:اٟت

رضي –اٟتالة األؤب: ا١ترأة اٟتائض إذا ٓب تستطع أف تؤدي العمرة وتتحلل، مثل ما فعلت عائشة 
 وسنذكره بعد قليل، فإهنا قلبت النسك من ٘تتع إٔب قراف فكانت قارنة على أصح األقواؿ وسيأٌب -اهلل عنها

 تفصيل ىذه ا١تسألة.
اٟتالة الثانية: من دخل إٔب مكة ُب اليـو التاسع، قيل: والثامن مثلو، فمن دخل مكة ُب اليـو الثامن 
                                                    ً                    ً                           أو التاسع عند من يرى أف الثامن مثل التاسع ولو كاف ٤ترم ا بنية التمتع أي ٤ترم ا بعمرة فإنو يلـز عليو أف 

 ُ                                  ي دخل عليها اٟتج فيقلب نسكو إٔب قراف.
                      ً                                                                      األمر الثالث: من كاف ٤ترم ا بتمتع أو قراف ٍب أراد أف يقلبو إٔب إفراد، نقوؿ: ٦تنوع. والسبب: أف فيو 

ً                                                                 نقص ا إذ ىو ٤تـر ْتج وعمرة فًتؾ أحد الفعلُت، واألصل ُب ذلك قوؿ اهلل عز وجل:  ر ة  }   َ َ  و أ ٘ت  وا اٟت  ج  و ال ع م   ْ  ُ  ْ َ    َْ       ِ  ََ 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٚ٘ٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

أو عمرة فبل ٬توز لو رفضو، ولذلك حكى غَت واحد من [، فمن دخل ُب نية نسك حج ٜٙٔالبقرة: { ] ِ   ِ ل ل و  
                                                                         ً                 أىل العلم منهم ابن حـز أنو ال ٬توز بإٚتاع أىل العلم رفض اٟتج أو العمرة استدالال  بظاىر اآلية، فمن 
دخل ُب النسك ال ٮترج منو، وىذا ىو دليل اٞتمهور ١تا قالوا: إنو ال ٬توز فسخ اٟتج إٔب عمرة. ألهنم رأوا 

 ج إٔب عمرة نوع من رفض اإلحراـ. أف فسخ اٟت
 كيف يكوف رفض اإلحراـ؟.   س:
ً                                                                       ىو نوى حج ا فتحلل بعمرة فَتوف أنو نوع من رفض اإلحراـ فيقولوف: ال ٬توز. والصحيح: أنو  جػ:         

ً                                                        ً   ليس رفض ا وإ٪تا ىو ٖتلل إٔب أجل فإذا جاء وقت اٟتج أحـر بو فكاف متمتع ا.        
 *** المتن ***

عن جابر بِن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قاؿ: أىلَّ النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم  - ٕٗٗ
ـَ عليّّ من  وأصحابُو بالحجّْ. وليس مع أحٍد منهم ىدٌي، غيَر النبيّْ صلى اهلل عليو وسلم وطلحَة. وقِد

ى اهلل عليو وسلم أصحابَو اليمِن، فقاؿ: أىللُت بما أىلَّ بو النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم. فأمَر النبيُّ صل
أف يجعُلوىا ُعْمرًة. فيطُوُفوا، ثم يُقصُّْروا، ويحلُّوا، إال َمْن كاف معو الهدُي. فقالوا: ننطِلُق إلى منًى، 

)لو استقبلُت من أمِري ما استدبرُت وذكُر أحِدنا يقطُُر! فبلَغ ذلك النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم. فقاؿ: 
. وحاضْت عائشُة، فنسكِت المناسَك كلَّها، غيَر أنّها لم الهدَي ألحللُت( ما أىديُت، ولوال أّف معي

تُطْف بالبيِت. فلما طهرْت طافْت بالبيِت. قالْت: يا رسوَؿ اهلل! تنطِلقوَف بحجٍة وُعمرٍة، وأنطلُق بحجٍّ؟ 
 فأمر عبَد الرحمن بَن أبي بكٍر أف يخرَج معها إلى التنعيِم، فاعتمرْت بعد الحج.

 :لشرح ****** ا
 مفردات الحديث:

قولو: أىلوا باٟتج. إما أهنم أحلوا ْتج : (أىلَّ النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم وأصحابُو بالحجّْ ) قولو:
 مفرد أو ْتج مع عمرة، وذلك ُب حجة الوداع.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٛ٘ٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

أي وطلحة بن  :(وليس مع أحٍد منهم ىدٌي، غيَر النبيّْ صلى اهلل عليو وسلم وطلحةَ ) قولو:
 .-رضي اهلل عنو–عبيد اهلل 

-رضي اهلل عنو–القائل ىو علي  :(فقاؿ: أىللُت بما أىلَّ بو النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم) قولو:
، وعلي ١تا قدـ من اليمن وافق حج النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب مكة، وكاف علي قد قدـ وأبو موسى 

كذلك قدـ ُب نفس ا١توضع، ولكل منهم حديث مستقل، وكبل٫تا أىل ٔتا أىل   -رضي اهلل عنو–األشعري 
                                                                             ً                  بو النيب صلى اهلل عليو وسلم، فأما علي فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم أمره أف يبقى حرام ا، وأمره أف يبقى 

نو ١تا أخرب النيب صلى اهلل عليو    ً                     ً                                             حرام ا معناه أنو صار قارن ا مثل النيب صلى اهلل عليو وسلم، وأما أبو موسى فإ
أنو أىل ٔتثل ما أىل بو النيب صلى اهلل عليو وسلم، قاؿ لو النيب صلى اهلل  -واٟتديث ُب الصحيحُت–وسلم 

، فعلي كاف قد ساؽ معو ا٢تدي من )فاحلل بعمرة(، قاؿ: ال. قاؿ: )ىل سقت معك ىدي؟(عليو وسلم: 
                                             ً          من اليمن، ولذلك أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم علي ا أف يبقى                                      ً اليمن، وأما أبو موسى فلم يسق معو ىدي ا

ل بعمرة، وىذا يدلنا على أنو ٓب يكن أحد ساؽ ا٢تدي مع النيب صلى اهلل  ُ                                                               على إحرامو، وأمر أبا موسى أف ٭ت                               
، ولذلك كل من كاف مع النيب صلى اهلل -رضي اهلل عنهما–               ُ                         عليو وسلم فيما ن قل إال اثناف: طلحة، وعلي 

ِ                                                                         و وسلم ببل استثناء أ م روا بأف ٭تلوا أي يفسخوا اٟتج إٔب عمرة فيتحللوا، وأمر النيب صلى اهلل عليو وسلم علي  ُ                  
يرى أف كل من  -رضي اهلل عنهما–للصحابة ىذا على قوؿ ابن عباس من باب الوجوب، فكاف ابن عباس 

 عمرة عليها فيفسخ بعمرة.                                                       ُ       أحـر ُب اٟتج غَت سائق للهدي ْتج أو ْتج وعمرة فإنو يلزمو أف ي دخل ال
لوا إ٪تا ىو من باب  ُ                   وذكرت أف القوؿ الثا٘ب أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم الناس بأف ٭ت                                                           

فَتوف أف ىذا اٟتديث  -رٛتهم اهلل–االستحباب، وأما اٞتمهور من أصحاب مالك والشافعي وأيب حنيفة 
وسبب ا٠تصوصية: أف الناس كانوا حديثي  خاص بأصحاب النيب صلى اهلل عليو وسلم وال يتعداه إٔب غَتىم،

عهد بإسبلـ فكانوا يظنوف أنو ال ٬توز للمرء أف يتمتع وأف يأخذ عمرة ُب أشهر اٟتج، فأراد النيب صلى اهلل 
              ُ                                                                               عليو وسلم أف ي بُت ٢تم بطبلف ذلك الظن، ولذلك أمرىم النيب صلى اهلل عليو وسلم بأف ٭تلوا بعمرة، فقالوا: 

ً   ٟتقيقة فيو ب عد وتتبعو بعض أىل العلم من ستة أوجو ٦تا يدؿ على أف ىذا ليس خاص ا ىذا خاص. وىذا ُب ا                                                              ُ          
 بأصحاب النيب صلى اهلل عليو وسلم، بل ىو عاـ ٞتميع ا١تسلمُت.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜ٘ٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ـَ عليّّ من اليمنِ ) قولو:             ً                                        أي وكاف سائق ا للهدي كما جاء ُب بعض روايات صحيح مسلم. :(وقِد
فأمره النيب صلى اهلل عليو وسلم  :(النبيُّ صلى اهلل عليو وسلمفقاؿ: أىللُت بما أىلَّ بو ) قولو:

 بأف يبقى على إحرامو، وأال ٭تل ٓتبلؼ الباقُت غَته وغَت طلحة.
أي ٭تلوا بالعمرة ويكوف  :(فأمَر النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم أصحابَو أف يجعُلوىا ُعْمرةً ) قولو:

 إحبل٢تم بعد انتهاء السعي، فيطوفوا ٍب يقصروا.
ِ                                              أ م روا بأف يطوفوا. ٓب يذكر جابر مع الطواؼ السعي،  -رضي اهلل عنو–قوؿ جابر  :(فيطُوُفوا) قولو:  ُ

كر معو. وىذه ٢تا داللة لغوية وأخرى فقهية؛ أما الداللة اللغوية: فإهنم يقولوف: ألف السعي تابع للطواؼ فيذ 
ُ                  ولذلك اكتفي بأحد األمرين الذي يدؿ على الثا٘ب فبل يكوف سعي إال مع طواؼ فذ كر الطواؼ من باب                                                                     

 التبع.
 وأما داللتو الفقهية: فإف لو فائدتاف مهمتاف:

الفائدة األؤب: أنو ال يصح سعي من دوف طواؼ، وىو مذىب ٚتاىَت أىل العلم قاطبة، ال يصح 
ل ال بد أف يطوؼ ا١ترء ٍب يتبعو السعي، والدليل على ذلك: أف النيب صلى اهلل أف يتقدـ السعي الطواؼ ب

                                                       ّ                            عليو وسلم ما سعى قط إال وسبقو بطواؼ، وىنا ُب ىذا اٟتديث عرب  بالطواؼ عن السعي إذ ال يكوف 
            ً                          ً              السعي منفرد ا، ومن باب أؤب ال يكوف متقدم ا على الطواؼ.

ً       تابع للطواؼ فبل يصح السعي منفرد ا، إذف نقوؿ أيض ا: إف الفائدة الثانية: عندما نقوؿ: إف السعي                ً                              
من طاؼ طواؼ الوداع وكاف طوافو ىذا بنية طواؼ اإلفاضة ٍب سعى بعده، من أخر طواؼ اإلفاضة فجعلو 
                                                               ً                آخر أعماؿ اٟتج ٍب سعى بعد سعي اٟتج ٍب خرج، ىل يكوف سعي اٟتج ىذا فاصبل  للطواؼ أف يكوف 

صيغة أخرى: النيب صلى اهلل عليو وسلم أمر الناس أف يكوف آخر عهدىم بالبيت آخر أعماؿ اٟتاج أـ ال؟ وب
الطواؼ، أي آخر أعماؿ اٟتج الطواؼ، و٬توز للمرء أف ٬تعل طواؼ اإلفاضة آخر األعماؿ من باب 

ٓب يطف طواؼ اإلفاضة وٓب يسع سعي اٟتج فطاؼ طواؼ اإلفاضة ُب آخر أفعاؿ  امرأالتداخل، فلو أف 
َ                                 ى بعده سعي اٟتج ىل يلزمو أف يعيد طواؼ الوداع أـ يصد ر وٮترج من البلد؟ كثَت من الفقهاء اٟتج ٍب سع                                                  
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يقوؿ: إف السعي بعد الطواؼ األخَت لن ٬تعل الطواؼ آخر األعماؿ؛ ألنو فعل بعد الطواؼ. ىذا القوؿ 
 األوؿ. 

سعى بعده  القوؿ الثا٘ب: أف الطواؼ من جنس السعي ومتعلق بو فمن طاؼ طواؼ اإلفاضة ٍب
                                                                           ُ             سعي اٟتج وكاف ىذا الفعل ىو آخر أعماؿ حجو فإنو ٬تزئو عن طواؼ الوداع. وىو الذي ي فيت بو الشيخ 

كلمة الطواؼ وٓب يذكر   -رضي اهلل عنو–، ومن أين استفدنا ىذا؟ حينما ذكر جابر -رٛتو اهلل–عبد العزيز 
 معها السعي من باب أف ىذا أثر فقهي.

التقصَت ىو أوؿ عبلمات اإلحبلؿ، وىل ىو نسك أـ أنو استباحة؟ سنمر  :(ثم يُقصُّْروا) قولو:
عليو ُب اٟتديث الذي بعده، غَت أف ىنا مسألة وسيمر معنا أف اٟتلق أفضل من التقصَت، يقوؿ أىل العلم: 

 إال ُب موضعُت فإف التقصَت أفضل إف ٓب يكن ُب ا١توضع الثا٘ب ىو الواجب: 
متع إذا ٓب يكن يفصل بُت عمرتو وبُت حجو أمد طويل، والنيب صلى أما ا١توضع األوؿ: فإنو للمت

اهلل عليو وسلم إ٪تا أتى مكة ُب اليـو الرابع من شهر ذي اٟتجة يـو األحد، فليس بينو وبُت العاشر إال أقل 
مد من أسبوع، فاألمد قصَت ولذلك أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم أف يقصروا وال ٭تلقوا، وأما إذا كاف األ
     ً                                                                                   طويبل  كأف أخذ العمرة ُب شواؿ ُب أو٢تا أو منتصفها أو آخرىا فاألمد طويل ينبت الشعر و٬تري ا١توسى.

                                ُ           ً                        ُ                    ا١توضع الثا٘ب: ا١ترأة، فإف ا١ترأة ال ي شرع ٢تا مطلق ا اٟتلق إذ اٟتلق ُب حقها م ثلة وإ٪تا تقصر ٔتقدار 
 ُ                        أ ٪تلة فأقل وسنذكره ُب ٤تلو.

أي و٭تلوا من إحرامهم إال من كاف معو ىدي، وىذا االستثناء يدؿ على أنو من  :(ويحلُّوا) قولو:
       ً                                  ً                                                    كاف سائق ا للهدي فاألفضل ُب حقو أف يكوف قارن ا، وقلنا: إف ىذا ما ٕتتمع بو النصوص وىو اختيار الشيخ 

األفضل ُب                                    ً                                              تقي الدين، فإنو اختار أف من كاف سائق ا للهدي فاألفضل ُب حقو القراف، ومن ٓب يسق ا٢تدي ف
 حقو التمتع.

 أي الصحابة. :(فقالوا) قولو:



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٔٙٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

استغربوا ىذا األمر؛  -رضواف اهلل عليهم–الصحابة  :(ننطِلُق إلى منًى، وذكُر أحِدنا يقطُُر!) قولو:
             ً                                                                             ألنو كاف مستقر ا ُب نفوسهم قبل أنو من أحـر ُب أشهر اٟتج فإنو ال ٬توز لو أف ٭تل بل يبقى على إحرامو 

وال ٬توز أخذ العمرة فيتحلل هبا، وكاف ىذا ىو ا١تشهور ُب أياـ اٞتاىلية رٔتا كاف من بقايا ملة     ً       ً أيام ا طواال  
إبراىيم عليو السبلـ، فلما بُت ٢تم النيب صلى اهلل عليو وسلم ذلك استغربوا ىذا األمر واستفهموا من النيب 

ْتثوا عن تأويل فقالوا: إف ىذا خاص  صلى اهلل عليو وسلم. ولذلك كأهنم ْتثوا عن تأويل لو، أليس اٞتمهور
ً                                     ولذلك دائم ا نعلم: أف ا١ترء مهما بلغ علمو ومهما  -رضواف اهلل عليهم–ُب مسألتهم، فكذلك الصحابة           

بعض الناس، فالناس  -ولو كانت من السنة–اتسع استظهاره فإنو إف أظهر بعض األمور ال بد أف يستغرهبا 
١تا تكلم عن ما يألفو الناس من األحكاـ  -رٛتو اهلل–ٚتيلة البن رجب                ً                   قد اعتادوا أمر ا وألفوه وىناؾ كلمة

ً       ً                                                        الشرعية فقاؿ: إف الناس إذا ألفوا حكم ا شرعي ا فليسع ا١ترء إٔب عدـ إبطالو ما أمكن إٔب ذلك بالدليل. فإذا                                     
تحباب، فبل  َِ            ً     ً                                                              أ ل ف الناس فعبل  معين ا وظنوا أنو من الشرع ولو أصل فبل نقوؿ إبطالو وإ٪تا يسعى ليقوؿ اس

يقوؿ: إف فعلكم باطل ما داـ أف ا١تسألة فيها خبلؼ. وىذا يدؿ على أف النفس ٢تا أثر ُب اختيار ا١ترء 
 وإقبالو على العبادة، وال شك أف كما االمتثاؿ من كماؿ إٯتاف ا١ترء.

ىلهم ُب ىذه كناية عن أهنم كانوا ٬تامعوف أ  :(فقالوا: ننطِلُق إلى منًى، وذكُر أحِدنا يقطُُر!) قولو:
 األياـ.

                         ُ ِّ                 جاء ُب بعض الروايات أنو بػ ل غ، وجاء أنو جاءه  :(فبلَغ ذلك النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم) قولو:
 من أمر السماء، فقالوا: ال ندري من الذي أبلغ النيب صلى اهلل عليو وسلم بذلك.

، ىذه )لو(و وسلم: قولو صلى اهلل علي :(لو استقبلُت من أمِري ما استدبرُت ما أىديتُ ) قولو:
اللفظة جاء اٟتديث الصحيح ُب النهي عن قو٢تا فإف لو تفتح عمل الشيطاف، قالوا: إال فيما كاف من باب 
التعليل، أو من باب األفضلية ُب الدين. من باب التعليل تقوؿ: لو فعلت كذا لكاف كذا. أو من باب 
األفضلية لو أف أ٘ب اجتهدت ُب صغري ُب العلم لفقت، أو لو أ٘ب اجتهدت ُب العبادة لفزت وىكذا، وأما 

)لو  عليو وسلم: تفتح عمل الشيطاف، فقولو صلى اهلل )لو(ما عدا ذلك من حظوظ الدنيا فإف كلمة 
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، يدؿ على ما سبق ذكره من أمره صلى اهلل عليو وسلم بفسخ استقبلت من أمري ما استدبرت ما أىديت(
 اٟتج إٔب عمرة.
 -رضي اهلل عنها–ما حدث من عائشة  :(وحاضْت عائشُة، فنسكِت المناسَك كلَّها) قولو:

ً         اٟتقيقة ىو مشكل من جهات عدة حىت إف مالك ا اإلماـ  استشكل بعض األلفاظ واختار  -اهللرٛتو –                                    
بعضها ُب موطئو، وتكلم أبو بكر ابن خزٯتة صاحب الصحيح ُب صحيحو على حيض عائشة وما كاف منها 

، ولكن ملخص الكبلـ: أف أكرب إشكاؿ ُب حديث عائشة ما نوع نسكها؟ فقيل: إف -رضي اهلل عنها–
كانت قارنة، وقيل: إهنا كانت متمتعة. واألقرب كاف اإلفراد، وقيل: إهنا    -رضي اهلل عنها–نسك عائشة 

الذي ٕتتمع بو النصوص أنو عائشة كانت متمتعة، ىي كانت مع النيب صلى اهلل عليو وسلم ٤ترمة ْتج 
وعمرة مثل النيب صلى اهلل عليو وسلم، فلما أمر الناس بأف ٭تلوا بعمرة فعلت مثلهم لكنها حاضت فأحرمت 

على إحرامها إٔب اٟتج، وىنا ينقلب نسكها من التمتع إٔب القراف؛ لعدـ  متمتعة، ولكن ١تا حاضت بقيت
قدرهتا على فعلو ال تستطيع أف تتحلل فينقلب إٔب قراف، فالصحيح أهنا كانت متمتعة ٍب انقلب إٔب قراف، 

 .-رضي اهلل عنو–ىذا ٥تلص القوؿ ُب نسك عائشة 
يـو الرابع من شهر ذي اٟتجة، فكاف ابتداء أي ١تا وصلوا إٔب مكة ُب ال :(وحاضْت عائشةُ ) قولو:

 وطهرت ُب اليـو التاسع ُب يـو عرفة كما ثبت عنها. -رضي اهلل عنها–حيضها ُب اليـو الرابع 
وىذه اٞتملة ىي األصل الذي يدؿ  :(فنسكِت المناسَك كلَّها، غيَر أنّها لم تُطْف بالبيتِ ) قولو:

بالبيت، بل قيل: إنو إٚتاع أف ا١ترأة اٟتائض ال ٬توز ٢تا أف تطوؼ  على أف ا١ترأة اٟتائض ال ٬توز ٢تا الطواؼ
بالبيت. وخالف بعض أىل العلم وىو اختيار الشيخ تقي الدين فقاؿ: إف ا١ترأة اٟتائض ٬توز ٢تا أف تطوؼ 
بالبيت عند اٟتاجة. كأف تكوف مع رفقة وال ٯتكن للرفقة أف تنتظرىا بل ىي خارجة لكن لو كاف الوقت 

أو أف الرفقة ستطيل ا١تكث ويبقى أف تبقى معها فيجب عليها أف ال تطوؼ حىت تطهر، وأما إف متسع 
                  ً                                                                        ضاؽ األمر عليها جد ا فاختار الشيخ أنو ٬توز، ولو ُب ذلك أكثر من رسالة ُب الفتاوى الكربى وُب غَتىا.
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مرٍة، وأنطلُق فلما طهرْت طافْت بالبيِت. قالْت: يا رسوَؿ اهلل! تنطِلقوَف بحجٍة وعُ ) قولو:
ىذه العمرة اليت  :(بحجٍّ؟ فأمر عبَد الرحمن بَن أبي بكٍر أف يخرَج معها إلى التنعيِم، فاعتمرْت بعد الحج

ً                                                       اخت لف أيض ا فيها ما ىي ىذه العمرة؟ واألقرب أف ىذه العمرة ليست من  -رضي اهلل عنها–أخذهتا عائشة       ُ   
اٟتج ُب شيء بل ىي قارنة دخل حجها مع عمرهتا، وقو٢تا: تنطلقوف ْتج وعمرة. معناه أف الناس قد فعلوا 

ً                                                                           حج ا وعمرة، فإف الناس عندما دخلوا إٔب مكة طافوا بالبيت وسعوا بُت الصفا وا١تروة ٍب  طافوا بعد ذلك ُب  
فقد تداخل عندىا الفعبلف فكاف  -رضي اهلل عنها–اليـو العاشر وسعوا فهو حج وعمرة ُب نظرىا أما ىي 

طوافها ُب اليـو العاشر ٣تزئ ٢تا عن اٟتج والعمرة فظنت أنو فعل واحد وإال فهي قارنة، ولذلك أىدى عنها 
بعد ليست متعلقة باٟتج مطلقة وإ٪تا ىي عمرة منفصلة، النيب صلى اهلل عليو وسلم، فالعمرة اليت أخذهتا 

وكاف الشيخ تقي الدين يقوؿ: إهنا تطييب ٠تاطرىا. وىل تكوف عمرة أـ ٣ترد تطييب فقط؟ ألف من أىل 
العلم من يقوؿ: إهنا ليست عمرة فقط تطييب ٠تاطرىا أخرجها إٔب التنعيم وجعلها تطوؼ وتسعى، ولكن 

                          ُ                                              اؿ: إهنا ليست بعمرة. لكي ال ي كرر ا١ترء العمرة أكثر من مرة عند من يرى أنو ال األقرب: أهنا عمرة، ومن ق
 تكرر العمرة أكثر من مرة، وُب ىذه اٞتملة من الفقو مسائل:

                                                                 ً             ا١تسألة األؤب: أف من أراد أف يأخذ عمرة من أىل مكة، أو ٦تن دخل مكة ٤ترم ا وقضى نسكو 
وسبق معنا ا٠تبلؼ ىل ٬توز دخوؿ مكة للشخص الذي ال –األوؿ، أو من دخل مكة غَت مريد لئلحراـ 

فهؤالء الثبلثة  -يريد اإلحراـ عندما تكلمنا ُب حديث أف النيب صلى اهلل عليو وسلم دخل وعلى رأسو ا١تغفر
، وأدٗب اٟتل التنعيم وىو الذي  إذا أرادوا اإلحراـ فإهنم ٭ترموف من أدٗب اٟتل ْتيث ٬تمع ا١ترء بُت اٟتل واٟتـر

 ُب التنعيم. -رضي اهلل عنها– فيو ا١تسجد ا١تشهور ٔتسجد عائشة ُ  ب ٍت
                  ُ                                                                     ا١تسألة الثانية: است دؿ هبذا اٟتديث على أنو ٬توز تكرار العمرة ُب السفرة الواحد، واختار الشيخ 
                ُ                                                                                تقي الدين أنو ال ي شرع تكرار العمرة ُب السفرة الواحدة وإ٪تا لكل سفرة عمرة، وقد نقل ابن ظهَتة ُب تاريخ 

 كل يـو عمرة ُب ذلك الزماف، ٮترج           ً                                             مكة أف رجبل  جاور ُب مكة سنُت طواؿ ٝتاه باٝتو وأنو كاف يأخذ ُب
فجلس مدة  -٣تاور ٔتعٌت أنو ترؾ بلده وجاور ُب مكة–إٔب التنعيم و٭تـر منو ويرجع سنُت طويلة وىو ٣تاور 

طويلة ُب كل يـو يأخذ عمرة كما ذكر ابن ظهَتة ُب تاريخ مكة، وعلى العمـو فبل شك أف قوؿ اٞتماىَت 
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ألفضلية ىل األفضل التكرار وما مقدار األمد الذي يكوف بُت العمرة ٬توز، وإ٪تا قد يكوف النزاع ُب ا
 واألخرى؟.

 *** المتن ***
عن جابٍر قاؿ: قِدمنا مع رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، ونحُن نقوُؿ: لبيك  - ٕ٘ٗ

 بالحجّْ، فأمَرنا رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فجعلناىا ُعمرًة.
 :*** الشرح ***

وىو ُب معٌت اٟتديث األوؿ ُب فسخ اٟتج إٔب العمرة فإنو يدؿ  -رضي اهلل عنو–بر ىذا حديث جا
                                      ً                                   على أف النيب صلى اهلل عليو وسلم أمر جابر ا ومن معو بأف يفسخوا اٟتج إٔب العمرة.

 فقو الحديث:
صلى كاف نسكو األوؿ اإلفراد، وىذا يدلنا على أف النيب   -رضي اهلل عنو–                    ً  ا١تسألة األؤب: أف جابر ا 

                                         ً                                                     اهلل عليو وسلم أمر القارنيُت وأمر ا١تفردين ٚتيع ا بأف ينتقلوا إٔب التمتع بأف يفسخوىا إٔب عمرة حىت من ٓب 
 ٬تد ا٢تدي، فإف ٓب ٬تد ا٢تدي فإنو يصـو عشرة أياـ.

ً                  ا١تسألة الثانية: أنو يستحب التلبية عند بياف النسك فيقوؿ ا١ترء: لبيك اللهم حج ا، أو لبيك اللهم                                                                           
 فيسمي نوع نسكو ُب التلبية. عمرة.

 *** المتن ***
ـَ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباٍس  - ٕٙٗ قاؿ: قِد

 .)الحلُّ كلُّو(وأصحابُو صبيحَة رابعٍة، فأمَرىم أف يجعُلوىا ُعمرًة. فقاُلوا: يا رسوؿ اهلل! أيُّ الحلّْ؟ قاؿ: 
 :*** الشرح ***

أف النيب صلى اهلل عليو وسلم وأصحابو قدموا مكة ُب  -رضي اهلل عنهما–ديث ابن عباس ىذا ح
ً       صبيحة اليـو الرابع من ذي اٟتجة، وقد كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم خرج من ا١تدينة ُب الرابع أيض ا لكن                                                                                        

                                    ً      ً      ً                  من شهر ذي القعدة، فمكث ُب الطريق شهر ا كامبل  منتقبل  من ا١تدينة إٔب مكة.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٘ٙٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 دات الحديث:مفر 
فأمرىم استدؿ هبا ابن عباس على أف األمر للوجوب، وأنو عاـ  :(فأمَرىم أف يجعُلوىا ُعمرةً ) قولو:

 -رضواف اهلل عليهم–ُب الصحابة فمن بعدىم، واٞتمهور فهموا من قولو: فأمرىم. أي خاص بالصحابة 
فهموا من قولو: فأمرىم. أنو أمر ندب           ً                                            وليس متعدي ا إٔب غَتىم، وفقهاء أىل اٟتديث ومنهم اإلماـ أٛتد 

 وإرشاد.
 أي أنواع اٟتل أىو إحبلؿ تاـ أـ كامل. :(فقاُلوا: يا رسوؿ اهلل! أيُّ الحلّْ؟) قولو:
 أي فيجوز لكم فعل أي شيء. :قاؿ: )الحلُّ كلُّو() قولو:

ذكر  -رٛتو اهلل–فهذه ثبلثة أحاديث كلها تدؿ على فسخ اٟتج إٔب العمرة، والسبب: أف الشيخ 
ثبلثة أحاديث بتقرير ىذا ا١تبدأ، وأف ىذا اٟتكم وإف كاف من مفردات مذىب اإلماـ أٛتد إال أنو قد صح 

                                          ً                    عن النيب صلى اهلل عليو وسلم فيو أحد عشر حديث ا كما قاؿ اإلماـ أٛتد.
 *** المتن ***

: كيف  -ٌس وأنا جال-عن ُعروة بن الزبير رضي اهلل عنو قاؿ: ُسئل أسامُة بُن زيد  - ٕٚٗ
.  كاَف رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يسيُر حين دفَع؟ فقاؿ: كاف يسيُر الَعَنَق. فإذا وجَد فجوًة نصَّ

: فوؽ ذلك.  العنُق: انبساط السير. والنَّصُّ
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
رضي اهلل –سبب ٗتصيص أسامة بن زيد بالسؤاؿ أف أسامة : (قاؿ: ُسئل أسامُة بُن زيد) قولو:

        ً                                                        كاف رديف ا للنيب صلى اهلل عليو وسلم ُب بعض ترحالو ُب تنقلو بُت ا١تشاعر.  -عنو
                  ُ                        وقولو: وأنا جالس. ي عٌت بو أىل اٟتديث ٦تا يدؿ  :(وأنا جالسٌ -قاؿ: ُسئل أسامُة بُن زيد ) قولو:

على السماع، وىو أف عروة ٝتع من أسامة، وطريقة كثَت من احملدثُت أف إثبات السماع ُب مرة واحدة يدؿ 
على مطلق السماع وىو األكمل، وأما الطريقة األخرى وىي اليت عليها اٞتمهور فإهنم يروف أف إمكاف 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٙٙٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

حيث تاريخ ا١تيبلد والوفاة فإنو كاؼ، فقوؿ عروة: وأنا جالس. ٦تا يدؿ على أنو  السماع من حيث البلد ومن
 .-رضي اهلل عن اٞتميع–أدرؾ أسامة وٝتع منو 

أي دفع من عرفة إٔب  :(كيف كاَف رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يسيُر حين دفَع؟) قولو:
 مزدلفة.

      ََ                                               سَت الع ن ق سَت وسط بُت السرعة وبُت البطء فلم يكن النيب صلى  :(فقاؿ: كاف يسيُر الَعَنقَ ) قولو:
ً   ُ                     ََ                            اهلل عليو وسلم متباطئ ا ُب مشيو، وٓب يكن أيض ا ي سرع وإ٪تا كاف يسَت الع ن ق، ولذلك الشيخ عبد الغٍت عرب                     ً                   

        ََ                                  بأف الع ن ق ىو انبساط السَت يعٍت السَت ا١تقبوؿ.
ة نص والنص مزيد ُب السرعة، والعرب ٢تم ألفاظ أي فإذا وجد سع :(فإذا وجَد فجوًة نصَّ ) قولو:

ُ   متعددة للداللة على شيء واحد فيعربوف عن ا١تشي سرعة وإبطاء بأكثر من ٜتسة عشر لفظ ا، و٦تن ع ٍت         ً                                                                          
، فإف طريقتو ُب فقو اللغة أنو )فقو اللغة(بذكر األلفاظ ا١تتدرجة عند الفقهاء أبو منصور الثعاليب ُب كتابو 

و وىكذا فإف أسرع ا١تشي يذكر األلفاظ ا١تت ْ                       قاربة مثبل  أف الع ن ق ويليو األسرع منو النص ٍب ا٢ترولة ٍب العد                                        ََ       ً         
و، وىذه من دقيق لغة العرب وال يوجد ُب كبلـ العرب لفظاف مًتادفاف ٘تام ا مطلق ا بل ال بد أف يكوف  ْ                                                               ً      ً                   العد     

 ألحد اللفظُت مزيد معٌت على اآلخر، وىذا من عجيب لغة العرب.
 فقو الحديث:

                               ُ                                                      ا١تسألة األؤب: أف السنة للمرء أال ي سرع ُب مشيو، وخاصة عند خروجو من عرفة، والسبب: أف ا١ترء 
                             ً                                                             عند خروجو من عرفة يكوف مستعجبل  بعد أدائو العبادة ووقوفو وتضرعو بُت يدي اهلل عز وجل ففي الغالب 

ل طوؿ ا١تسافة من جهة، أو ُب            ً                         ً                        يكوف مستعجبل  كأنو كاحملبوس فيكوف مستعجبل  للذىاب إٔب مزدلفة إما ألج
استعجالو لكي يرتاح ويناـ ىناؾ، فيكوناف ىذاف الداعياف؛ وىو طوؿ األمد ورغبة، بالراحة بعد التعب 
                        ً                                                                والنصب ُب عرفة يكوناف سبب ا ُب رغبتو ُب االستعجاؿ، ومع ذلك فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يسَت 

وإ٪تا حسب ما تيسر فإذا وجد فجوة نص، بل إنو صلى اهلل عليو                      ً               العنق وىو سَت ليس بطيئ ا وليس بالسريع 
 ، أي ال تسرعوا. )السكينة السكينة(وسلم كاف إذا تزاحم الناس قاؿ: 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٚٙٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ُ               ا١تسألة الثانية: ىذا يدؿ على أف ا١ترء إذا اتبع سنة النيب صلى اهلل عليو وسلم كم ل أجره، وغالب                                                                          
 ُب اليـو الثا٘ب ولذلك من اتبع السنة فخرج من عرفة على الناس ٮترجوف متعجلُت سواء من عرفة أو من مٌت

ا أو يؤذيو أو يأٌب ُب زحاـ وإ٪تا ٯتشي حسب ما يسر اهلل عز وجل لو فإنو يكوف أكمل  ً                                                                          مهل وٓب يزاحم أحد                 
ُب أجره ودليل على سبلمة قلبو على إخوانو، إذ مثل ىذا الزحاـ قد يؤدي إٔب ضغينة بُت حاج وآخر وا١ترء 

 الزحاـ مأمور باللطف والرقة وىذا من عظيم سنة النيب صلى اهلل عليو وسلم.ُب شدة 
 *** المتن ***

عن عبد اهلل بن َعمرو رضي اهلل عنهما؛ أفَّ رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وقَف في  - ٕٛٗ
،  حرَج()اذبْح، والحّجِة الوداع، فجعلوا يسألونو. فقاؿ رجل: لم أشعْر فحلقُت قبَل أف أذبَح؟ قاؿ: 

، وال حرَج(وجاء آخٌر فقاؿ: لم أشعْر فنحرُت قبل أف أرمي؟ قاؿ:  . فما ُسئل يومئٍذ عن شيٍء ُقدَّـ )ارـِ
 .)افعْل، وال حرَج(وال ُأّخر إال قاؿ: 

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

اهلل عليو وكاف وقوفو صلى : (أفَّ رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وقَف في حّجِة الوداع) قولو:
                              ً                                                            وسلم ُب مٌت عند اٞتمرات، وكاف واقف ا على دابتو صلوات اهلل وسبلمو عليو ُب اليـو العاشر من ذي اٟتجة، 
ومعرفة اليـو مهم؛ ألنو جاء ُب اٟتديث: فما سئل يومئذ. أي من أفعاؿ اليـو العاشر فيكوف التقدٙب والتأخَت 

 إ٪تا ىو جائز ُب أفعاؿ اليـو العاشر.
 أي الناس. :(لوا يسألونوفجع) قولو:
قولو: ٓب أشعر. أخذ منها فقهاء ا١تالكية  :(فقاؿ رجل: لم أشعْر فحلقُت قبَل أف أذبَح؟) قولو:

                                                                                       ً  با٠تصوص وبعض اٟتنفية أنو ال ٬توز تقدٙب أفعاؿ اٟتج ُب اليـو العاشر بعضها على بعض إال ١تن كاف ناسي ا 
، فإف أفعاؿ اٟتج ُب اليـو العاشر أر   بعة هبذا الًتتيب والًتتيب سنة:       ً                                  أو جاىبل 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٛٙٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

أو٢تا: الرمي، حىت إهنم يقولوف: إف ٖتية ا١تسجد الركعتاف، وٖتية البيت اٟتراـ الطواؼ، وٖتية مٌت 
رمي ٚترة العقبة، فمن دخل إٔب مٌت ُب اليـو العاشر فالتحية قبل أف تفعل أي شيء قبل أف تضع متاعك 

 قهاء.تأٌب فًتمي ٚترة العقبة، ىذا من كبلـ الف
 ثانيها: النحر للمتمتع والقارف.

 ثالثها: اٟتلق.
 رابعها: الطواؼ.

فكاف اإلماـ مالك يرى وكثَت من اٟتنفية يروف أنو ٬تب الًتتيب بُت ىذه األمور األربعة، وال ٬توز 
. بدليل أف                                                                     ً             ً          تقدٙب بعضها على بعض، قالوا: وأما ىذا اٟتديث فإنو ٤تموؿ على من كاف ناسي ا أو كاف جاىبل 

ىؤالء الذين سألوا إ٪تا قالوا: ٓب أشعر فحلقت قبل أف أذبح، وفعلت كذا قبل كذا. وقاؿ اٞتمهور: الًتتيب 
بينها سنة وليس بواجب. والدليل على ذلك آخر اٟتديث أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ما سئل عن شيء 

، فآخر اٞتملة فيها عمـو وال حرج()افعل،       ُ       ُ       ً                                 يومئذ ق دـ وال أ خر مطلق ا فلم يقل ّتهل أو بنسياف إال قاؿ: 
 فدؿ على أف التقدٙب بُت ىذه األمور األربعة وتأخَتىا أنو جائز.

 أي صح ذْتك وصح حلقك. :اذبْح، وال حرَج() قولو:
، وال حرَج() قولو: وجاء ُب بعض  :وجاء آخٌر فقاؿ: لم أشعْر فنحرُت قبل أف أرمي؟ قاؿ: ارـِ

وذكرت قبل قليل أف -وسلم سألو رجل فقاؿ: سعيت قبل أف أطوؼ؟  الروايات أف النيب صلى اهلل عليو
الطواؼ من شرط صحتو أف يسبقو سعي فقالوا: إف ىذه اللفظة ال تصح؛ ألف السعي ليس من خصائص 

                            ً         اليـو العاشر. أوؿ شيء إسناد ا ال تصح. 
: فما سئل يومئذ عن شيء ق دـ وال أ خر إال )افعل، وال قاؿ:       ً                                                ُ       ُ      وثاني ا: ال ٯتكن أف ندخلها ُب عمـو

؛ ألف السعي ليس من خصائص اليـو العاشر، بدليل أنو ٬توز تقدٯتو، فالقارف ال يسعى إال مرة واحدة حرج(
ويكوف سعيو ُب أوؿ أمره، بل إف بعض أىل العلم يرى أف ا١تتمتع ليس لو إال سعي واحد و٬تزئو، لكن 

 الصحيح أف عليو سعيُت.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٙٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

    ً                                                           ً                  ثالث ا: لو فرضنا أف اٟتديث قد صح فإنو ٤تموؿ على اٞتاىل، من كاف جاىبل  باٟتكم مثل ما قاؿ 
كاف يفيت بو، فإنو يرى أف من   -رٛتو اهلل–ا١تالكية، وىذا الذي أفىت بو بعض مشاٮتنا أظن الشيخ عبد العزيز 

                   ً         باٟتديث وإ٪تا استدالال  ٔتراعاة                         ً               ً                     ً قدـ السعي على الطواؼ جهبل  باٟتكم أو تأويبل  صح فعلو، وليس استدالال  
للخبلؼ، وأنا تكلمت ُب غَت ىذا الدرس ُب تقرير مبدأ االعتبار ٔتراعاة ا٠تبلؼ بعد الوقوع وقبلو وأف طريقة 

 فقهاء السلف االستدالؿ ٔتراعاة ا٠تبلؼ بعد الوقوع كثَت، وقبل الوقوع ُب نطاؽ أقل.
 *** المتن ***

النخعي، أنّو حّج مع ابن مسعوٍد، فرآه يرمي الجمرَة عن عبد الرحمن بن يزيد  - ٜٕٗ
ـُ الذي أُنزلْت عليو  الكبرى بسبع حصياٍت، فجعَل البيَت عن َيساره، ومنَى عن يِمينو. ثم قاؿ: ىذا َمقا

 سورُة البقرِة صلى اهلل عليو وسلم.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
ابن مسعود ىو عبد اهلل بن  :(حّج مع ابن مسعودٍ عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي، أنّو ) قولو:

                                         ً                                               مسعود أبو عبد الرٛتن ا١تعروؼ ا٢تذٕب، كاف والي ا على الكوفة وكاف سكنو عند النخع، ولذلك كاف من 
                                                                         ُ              تبلمذتو عبد الرٛتن بن يزيد وأخوه األسود بن يزيد النخعي الرجل الصاّب الذي كاف ي ستسقى بدعائو 

معو، وكذلك علقمة وغَتىم   -رضي اهلل عنو–ائو كما فعل عمر بن ا٠تطاب ويتوسل إٔب اهلل عز وجل بدع
 وىم ٩تعيوف وىم أىل الكوفة. -رضي اهلل عنو–كلهم كانوا من تبلمذة ابن مسعود 

 سنتكلم عن الرمي بعد قليل. :(فرآه يرمي الجمرَة الكبرى بسبع حصياتٍ ) قولو:
١تا يأٌب الشخص من مٌت ويصل إٔب ٚترة  :(فجعَل البيَت عن َيساره، ومنَى عن يِمينو) قولو:

العقبة فإف أوؿ ما يستقبلو اٞتبل فيبتعد عنو ٍب ٬تعل مٌت عن ٯتينو و٬تعل مكة عن يساره فَتميها من اٞتانب، 
                                                      ُ                               وىذا خبلؼ ا١تذىب، فإف ا١تذىب أنو يستحب ُب اٞتمرات الثبلث أف ت ستقبل القبلة، والصحيح ما ذكره 

من إيراد ىذا اٟتديث بياف أف السنة ٗتالف ما ذكره ا١تتأخروف من فقهاء ا١تذىب، ا١تؤلف ىنا، ورٔتا قصده 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٓٚٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

عل مٌت عن  عل ا١تسجد اٟتراـ عن اليسار وٕت  ُ          فالصحيح ُب السنة: أف ٚترة العقبة ال ي ستقبل هبا القبلة وإ٪تا ٕت                             ُ                       ُ                                 
                          ُ                 اليمُت، وأما اٞتمرات األخرى ي ستقبل هبا القبلة.

ـُ ال) قولو: خص سورة  :(ذي أُنزلْت عليو سورُة البقرِة صلى اهلل عليو وسلمثم قاؿ: ىذا َمقا
                      ُ                                                                البقرة با٠تصوص ليس ألهنا ن زلت ُب ىذا ا١تقاـ وإ٪تا ألف فيها أغلب أحكاـ اٟتج وردت ُب سورة البقرة 
فكأنو يقوؿ: إف ىذه السورة ُب أحكاـ اٟتج نزلت على ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم وقد رمى النيب صلى اهلل 

 وسلم من ىذا ا١توضع.عليو 
 ١تاذا قاؿ ابن مسعود ىذا الكبلـ؟. س:
أف األفضل  -رضي اهلل عنو–ألنو سئل عن أقواـ يرموف ٚترة العقبة من فوقها، فبُت ابن مسعود  جػ:

: إنو باتفاؽ. -رٛتهم اهلل–إ٪تا رميها من األسفل وليس من علو وإ٪تا ترمى من األسفل، وقد قاؿ الفقهاء 
من أىل العلم أنو ٬توز رمي ٚترة العقبة من أي اٞتهات؛ من علو أو من سفل من ٯتُت أو  حكاه غَت واحد

مشاؿ أو من غَتىا من اٞتهات، وإ٪تا الكبلـ ُب األفضلية وذكرت أف اٟتديث صريح أف األفضلية ما جاء ُب 
                   ً                                    حديث ابن مسعود خبلف ا ١تا جاء عن ا١تتأخرين من فقهاء ا١تذىب.

 فقو الحديث:
ا١تسألة األؤب: ُب قولو: فرآه يرمي اٞتمرة الكربى بسبع حصيات. قولو: يرمي. و٨تو ذلك يستدؿ 
هبا على عدد من ا١تسائل ُب كيفية الرمي، فإف الرمي من واجبات اٟتج وال شك، فإف الفقهاء يشًتطوف أف 

ٍب جاء للمحل فرماىا من  أتى باٟتصى بيده امرأ                                ً                   يكوف الرمي على ىيئتو وأال يكوف وضع ا، وعلى ذلك لو أف 
                          ً                                                   ُ          غَت فعل الرمي فوضعها فيو وضع ا قالوا: ال ٕتزئو. بل جاء عن أٛتد أف من فعل ذلك فإنو ي ؤدب؛ ألنو 
خالف األمر الشرعي فيؤدب من باب تركو األمر الشرعي لكي ال يظن الناس أنو مشروع، فبل توضع وال بد 

 رمي على ىيئة الرمي ا١تعروفة.من فعل الرمي، والنيب صلى اهلل عليو وسلم كاف ي
ا١تسألة الثانية: أنو قاؿ: رماىا بسبع حصيات. إذف ال بد من تكرار الفعل فبل ٬تزئ رمي اٟتصيات 

                                                                               ً   برمية واحدة فا١تقصود تكرار الرمي وتكرار اٟتصى، فيكوف الرمي للثنتُت: الرمي واٟتصى مع ا.
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على أف السبعة واجبة وال ٬توز النقصاف  ا١تسألة الثالثة: أنو رآه يرمي بسبع حصيات فدلنا ذلك
        ً                                                                                    عنها مطلق ا، وما جاء ُب حديث أيب سعيد سعد بن مالك أنو قاؿ: رمينا مع النيب صلى اهلل عليو وسلم فمنا 
من يرى أنو رمى بسبع ومنا من يرى أنو رمى بست. واٟتديث عند النسائي وكثَت من أىل العلم يضعف ىذا 

الشك بعد انتهاء العبادة، فإف ا١ترء إذا انتهى من عبادتو وشك إذا توضأ  اٟتديث وإف صح فهو ٤تموؿ على
                                 ً       ً                   ً       ً                   ىل غسل يده أـ ٓب يغسلها؟ أو طاؼ ست ا أو سبع ا؟ أو شك ىل رمى ست ا أو سبع ا من اٟتصى؟ فإنو ُب 
ىذه اٟتالة يطرح الشك ويعمل باألصل وىو ٘تاـ الفعل، فهو ٤تموؿ إف صح اٟتديث على أف الشك وارد 

 نتهاء العبادة.بعد ا
ا١تسألة الرابعة: قولو: فرمى اٞتمرة الكربة. ىذه اٞتمرات الثبلث كما يعلم اٞتميع الكربى ىي ٚترة 
العقبة ٍب الوسطى والصغرى، وُب اليـو األوؿ ال ترمى إال اٞتمرة الكربى، وُب اليـو الثا٘ب اٟتادي عشر وُب 

   ُ                          و ت رمى اٞتمرات الثبلث متوالية.اليـو الثالث الثا٘ب عشر والثالث عشر للمتأخر فإن
 ما ىي اٞتمرة؟. س:
ا١تقصود بلفظة اٞتمرة اٟتصى، وإ٪تا موضع الرمي ىذا ىو ٤تل اٞتمرة، فقولو: رمى اٞتمرة. أي  جػ:

                                                    ً    ً                           رمى ٤تل اٞتمرة، و٤تل اٞتمرة كاف ُب الزماف األوؿ إ٪تا كاف تبل  صغَت ا، جبل صغَت ٓب يكن لو حوض وٓب 
            ً    ً                                                         وإ٪تا كاف جببل  صغَت ا فَتمى فيو، ولذلك ُب الزماف األوؿ من رمى على ىذا اٞتبل فإنو          ً       يكن نازال  ُب األرض

، فبعد )شبت األرض(يكوف قد رمى اٞتمرة، ٍب بعد ذلك بسنُت ارتفعت األرض وباللغة الدارجة يقولوف: 
د نسيت اآلف، ٍب                  ً                                                          ذلك جعلوا ٢تا حائط ا ذكره ا١تؤرخوف ُب مكة وىو السور الطوي أظن بعدىا ٔتائيت سنة وق

ُ        أصبح ىذا الطوي ُب ٤تل التل أو اٞتبل الذي ي رمى، ٍب بعد ذلك ُب عهد الدولة العثمانية ج عل ىذا                                         ُ                                      
ً                                                            الشاخص، فالشاخص متأخر جد ا؛ ألف األرض ترتفع، ولذلك ١تا أرادت الدولة أهنا تبٍت ىذه اٞتمرات                         

ُ            نية أمتار و جد طوي قدٙب اٞتديدة ماذا فعلوا؟ حفروا ُب األرض وبعد أكثر من سبع أو ٙتا والطوي يعٍت -          
ٖتت األرض بأكثر من ٙتانية أمتار وأنا رأيتو فما قيل ٕب،  -                                       ً اٟتجارة ا١تصفوفة مثل اليت ُب البئر تسمى طوي ا

ُ        بل رٔتا أكثر من ٙتانية أمتار، ىذا الطوي قدٙب ٦تا يدؿ على أف احملل ٖتت األرض ولذلك اآلف ١تا و سع احملل                                                                                   
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ن األعلى فقط واحملل القدٙب ىو ىو ٓب يتغَت ٖتت، ما زاؿ الطوي القدٙب موجود حىت بعد ىو ُب اٟتقيقة م
 بناء األربعة أدوار، ولكنو اتسع ُب األماكن األعلى وأما ما كاف دوف فإنو على احملل القدٙب ٓب يزد.

 *** المتن ***
 عليو وسلم قاؿ: ، أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل-رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بِن ُعمر  - ٕٓ٘

. قالوا: يا )اللُهّم ارحْم الُمحلّْقين(. قالوا: يا رسوَؿ اهلل والمقصّْرين؟ قاؿ: )اللهّم ارحْم الُمحلّْقيَن(
 .)والُمقصّْرِيَن(رسوؿ اهلل والمقصرين؟ قاؿ: 

 :*** الشرح ***
وقد جاء ، -رضي اهلل عنو–وجاء من حديث أيب ىريرة  -رضي اهلل عنهما–ىذا حديث ابن عمر 

ً         أف ىذا اٟتديث أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قالو يـو اٟتديبية وىو األقرب، وقيل: إنو قالو أيض ا ُب حجة                                                                                     
الوداع؛ ألف أبا ىريرة أسلم ُب السنة السابعة بعد صلح اٟتديبية فإف كاف ٓب يكن قد ٝتعو من النيب صلى اهلل 

  عليو وسلم قالو مرتُت.                         ً                   عليو وسلم فإنو يكوف متأخر ا فيكوف النيب صلى اهلل
 مفردات الحديث:

ً                أي الذين ٭تلقوف رؤوسهم، وا١تراد باٟتلق فقه ا واحد من اثنُت  :(اللهّم ارحْم الُمحلّْقينَ ) قولو:                                       – :
: قيل: إف ا١تراد باٟتلق ىو إزالة الشعر. وقيل: -من الفقهاء من يرى الرأي األوؿ، ومنهم من يرى الرأي الثا٘ب

ىو إمرار ا١توسى. وا١توسى ىو ا١توس ُب كتب الفقهاء يسمونو ا١توسى، وىذا األمر لو تأملت  إف ا١تراد باٟتلق
ّ                                                   فيهما عند غالب الناس النتيجة واحدة فمن أمر  ا١توسى على رأسو فإنو ُب ىذه اٟتاؿ يكوف قد حلق، ولكن                                           

رء ال شعر لو كأف يكوف أصلع ٢تذا ا٠تبلؼ بينهم ُب بياف حقيقة اٟتلق فائدة وأثر، ومن اآلثار: أنو لو كاف ا١ت
ر على رأسو با١توسى. مثل ما قاؿ ا١تتأخروف من اٟتنابلة صاحب اإلقناع  ُ                                                               فهل نقوؿ: إنو يستحب لو أف ٯت                            
وغَته، عند من يرى اإلمرار با١توسى، ومنهم من يقوؿ: فات احملل. فيتحلل مباشرة بدوف إمرار موسى،  

ُ                    ً        كذلك ولو و جد ما يزيل الشعر ٘تام ا بغَت ى ذه اآللة وىي ا١توسى كوجود ىذه ا١تكينات وغَتىا، فهل يسمى          
ُ   حلق ا؟ نقوؿ: نعم، حلق؛ ألنو ال يوجد من الشعر ٯتكن إزالتو بعدىا. ولذلك ىذا ا٠تبلؼ لو أثره وإف ظ ن                                                                                       ً  
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ؽ       ً                                                                                          أف كثَت ا من الصور ال أثر لو، واألقرب: أف ا١تراد باٟتلق ىو إزالة الشعر الذي ال ٯتكن إزالة ما عداه بالطر 
 ا١تعتادة.

قيل: إف الذين قالوا ىذه الكلمة ٫تا اثناف و٫تا: عثماف،  :(قالوا: يا رسوَؿ اهلل والمقصّْرين؟) قولو:
، فإف عثماف وأبا قتادة ُب صلح اٟتديبية ٓب ٭تلقا رؤوسهما وإ٪تا قصرا، قيل -رضي اهلل عنهما–وأبو قتادة 

٪تا يروف الشعر وتوفَته، وكانوا ال يروف اٟتلق إال ُب نسك                          ً                  السبب ُب ذلك: أف العرب قدٯت ا ال يعرفوف اٟتلق وإ
 قصرا شعريهما، وقيل غَت ذلك. -رضي اهلل عنهما–فلذلك فإف عثماف وأبا قتادة 

كررىا مرتُت، وُب اٟتديث الثا٘ب حديث أيب ىريرة كررىا   :قاؿ: اللُهّم ارحْم الُمحلّْقين() قولو:
    ً  ثبلث ا.

أي قاؿ ُب الثانية أو الثالثة بناء على اختبلؼ الرواية قاؿ:  :قاؿ: والُمقصّْرِيَن() قولو:
 .)وا١تقصرين(

 فقو الحديث:
 ىذا اٟتديث قيل: إف فيو أفضلية للمحلق على ا١تقصر من أكثر من وجو:

الوجو األوؿ: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ابتدأ باحمللق والعرب ُب لساهنا ال تبتدئ إال باألفضل، 
 فبل تبتدئ با١تفضوؿ قبل الفاضل، فدؿ ذلك على أف التحليق أفضل من التقصَت، 

 الوجو الثا٘ب: قيل: إف ىذا دؿ على أفضلية التحليق؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم دعا للمحلقُت
 ثبلث مرات فدؿ ذلك على أفضليتهم.

واعًتض بعض الشراح فقاؿ: إف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب يدع ٢تم ثبلث مرات من باب أفضلية 
التكرار وإ٪تا إجابة للسؤاؿ ١تا قيل لو: وا١تقصرين؟ فأدخلهم فيها. واهلل أعلم، لكن على العمـو الفقهاء 

 ال ُب ا١توضعُت الذين سبق ذكر٫تا.متفقوف على أف اٟتلق أفضل من التقصَت إ
  *** المتن ***
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قالْت: حججنا مع النبي صلى اهلل عليو وسلم،  -رضي اهلل عنها-عن عائشَة  - ٕٔ٘
فأفْضنا يوـَ النَّحِر. فحاضْت صفيُة، فأراَد النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم منها ما يُريُد الرجُل من أىِلو. 

قالوا: يا رسوَؿ اهلل! أفاضْت يوـَ النحِر. قاؿ:  )أحابستُنا ىي؟(! قاؿ: فقلُت: يا رسوَؿ اهلل إنها حائضٌ 
 .)اخُرُجوا(

قيل: نعم.  )َعْقَرى، َحْلَقى، أطافْت يوـَ النحِر؟(في لفٍظ: قاؿ النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم: 
 .)فانِفِري(قاؿ: 

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

 أي حجة الوداع.: (اهلل عليو وسلمقالْت: حججنا مع النبي صلى ) قولو:
أي ذىبنا إٔب مكة فطفنا طواؼ اإلفاضة وىو ركن ُب اٟتج، وزوجات  :(فأفْضنا يوـَ النَّحرِ ) قولو:

النيب صلى اهلل عليو وسلم كلهن أفضن يـو النحر، واألفضل ُب طواؼ اإلفاضة أف يكوف يـو النحر ُب اليـو 
؟ ٔتع  ٌت أف يكوف من نصف الليل؟ فيو روايتاف: العاشر، وىل ٬توز يسبق ىذا اليـو

الرواية األؤب: أنو ٬توز طواؼ اإلفاضة من نصف ليلة العاشر. وىو مشهور ا١تذىب يعٍت الفقهاء 
يقولوف: ٬توز بعد نصف الليل ا٠تروج من مزدلفة للضعفة وغَتىم. أما الضعفة فهي رخصة وأما غَتىم فإنو 

 ف يطوفوا طواؼ اإلفاضة من نصف الليل ىذا ا١تذىب.خبلؼ األؤب لكنو ٬توز، و٬توز ٢تم أ
والرواية الثانية ُب ا١تذىب: أنو ال ٬توز الطواؼ إال يـو النحر. يعٍت بعد ظهور النهار ال بد أف يكوف 

 بعد النهار. 
ً                             وىذه ا١تسألة فيها خبلؼ وال شك أف األحوط واألًب وخروج ا من ا٠تبلؼ ُب ا١تسالة: أف يكوف                                               

 ار، أما النساء ا١تعذورات ال شك أف ٬توز مثل ما جاء ُب حديث أـ سلمة أـ غَته فبل.الطواؼ ُب النه
ُ                         ىي بنت ح يي زوج النيب صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنها–وصفية  :(فحاضْت صفيةُ ) قولو:        

 وسلم.
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أنو  ىذه اللفظة ٖتتمل: :(فأراَد النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم منها ما يُريُد الرجُل من أىِلو) قولو:
ما يريد من أىلو من ٚتاع، وأشكلت ىذه الكلمة إذا قيل هبذا ا١تعٌت؛ ألنو   -رضي اهلل عنها–أراد من صفية 

كيف النيب صلى اهلل عليو وسلم يريد منها وىو ال يدري أفاضت أـ ال؟ بدليل أنو سأؿ بعد ذلك فقالوا: 
لل األكرب، التحلل األكرب ٭تدث بفعل الثبلثة أفاصت. وا١ترأة قبل أف تفيض ال ٬توز ٢تا؛ ألهنا ٓب تتحلل التح

  ً                                                                                           ٚتيع ا؟ وأجيب عن ذلك بأنو غلب على ظنو ففعل ذلك، واألقرب: أنو ليس ا١تراد بقو٢تا: أراد منها ما يريد 
الرجل من أىلو. اٞتماع فقط وإ٪تا كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم يأٌب أىلو فيجلس معهم، وجاء ُب رواية ُب 

ليها فوجدىا تبكي عند خبائها. وما عرؼ إال ١تا جاءىا ليؤنسها أو ألمر من األمور الكثَتة مسلم: أنو أتى إ
ً                      جد ا، فوجدىا تبكي فقاؿ:   ، ٍب ذكرت اٟتديث، فدؿ ذلك أف ىذا ا١تعٌت أوسع من ا١تعٌت األوؿ.)مالِك؟( 

 ٔتا يكوف التحلل؟. س:
التحلل األكرب يكوف بثبلثة أشياء وىي: رمي اٞتمرة، واٟتلق، واإلفاضة، فمن فعل اثنُت منها  جػ:

)أنو من ٓب                                            ً                                     ٖتلل التحلل األوؿ أو األصغر، ومن فعل الثبلثة ٚتيع ا ٖتلل التحلل األكرب، واٟتديث الذي جاء: 
فيو نكارة  ُب ا١تعٌت، غَت  ، ىذا اٟتديث ضعيف وال يصح االحتجاج بو وىو شاذيطف رجع ُب يومو حراًما(

 أف أىل العلم استثنوا حالتُت: ٬تب الزيادة على ىذه األمور الثبلثة ليتحلل:
                                              ً                                        األمر األوؿ: وقد سبق ذكره، وقلنا: إف الشخص أحيان ا ال يتحلل مع فعلو األشياء الثبلثة حىت يزيد 

 بذْتو النحر إضافة لؤلمور الثبلثة.    ً     ً                                                 أمر ا رابع ا وىو: ذبح ا٢تدي ١تا ساقو، فمن ساؽ ا٢تدي ال يتحلل إال
                                     ً                                                 األمر الثا٘ب: أف من ٓب يسع كأف يكوف قارن ا وٓب يسع سعي العمرة عند ابتداء أمره فإنو ال يتحلل 
حىت يسعى مع طوافو فيضيف مع الطواؼ السعي؛ ألف العمرة ال يتحلل ا١ترء منها بطواؼ وسعي فكذلك 

 التحلل األكرب ال يكوف إال بطواؼ مع سعي.
وجاء ُب رواية ىي اليت خربت النيب صلى اهلل عليو  :(فقلُت: يا رسوَؿ اهلل إنها حائٌض!) قولو:

 .-رضي اهلل عنها–وسلم أي صفية 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٙٚٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

وكاف ىذا ُب آخر األياـ بعدما انتهى النيب صلى اهلل عليو وسلم من  :قاؿ: أحابستُنا ىي؟() قولو:
 حجو.

 أي طافت طواؼ اإلفاضة. :(النحرِ قالوا: يا رسوَؿ اهلل! أفاضْت يوـَ ) قولو:
ُب ىذه اٞتملة دليل على أف طواؼ الوداع واجب؛  :أفاضْت يوـَ النحِر. قاؿ: اخُرُجوا() قولو:

ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم ألـز الناس هبا ُب األصل وٓب يستثن إال صفية ومن ُب حكمها، وفيو دليل 
ً                                     أيض ا على أف طواؼ الوداع تستثٌت منو اٟتائض   . 

ىذه اللفظة من األلفاظ اليت  :(في لفٍظ: قاؿ النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم: َعْقَرى، َحْلَقى) قولو:
أطاؿ أىل العلم ُب شرحها؛ فبعضهم يرى أهنا لفظ دعاء، ومنهم من يقوؿ: إهنا لفظة اعتاد الناس على  
كبلمها. فمن قاؿ إهنا دعاء فيكوف معٌت ىذه اللفظة أف النيب صلى اهلل عليو وسلم دعا عليها بأف تكوف 

أف تكوف حلقها أو حلق شعرىا، ومنهم من يرى غَت          ُ                               عقرى أي ت عقر ُب جسدىا، وأف تكوف حلقى إما
ْطِلع ُب ذلك، حىت إف بعضهم أتى بغرائب واجتهادات، واألقرب: ما ذكره ابن أيب الفتح البعلي ُب كتاب 

ُ
)ا١ت

، فإنو قاؿ: إف ىذه اللفظة عقرى حلقى كاف يقو٢تا اليهود للمرأة اليت حاضت. فهي مصطلح غريب ا١تقنع(
                                  ً   كانت امرأة يهودية ٍب أسلمت فأصبحت أم ا   -رضي اهلل عنها–رأة اليت ٖتيض، وصفية يقولو اليهود للم

للمؤمنُت فهو لفظة يقو٢تا اليهود لنسائهم، فقا٢تا النيب صلى اهلل عليو وسلم بلساف قومها من بٍت قريظة أو 
 .-رٛتو اهلل–غَتىم من اليهود، وىذا الذي ذكره ابن أيب الفتح 

 *** المتن ***
قاؿ: أُمر النَّاُس أف يكوَف آخُر عهِدىم  -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباٍس  - ٕٕ٘

 بالبيِت، إال أنّو ُخفّْف عن المرأِة الحائِض.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٚٚٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

وقد جاءت رواية صر٭تة أف ابن عباس قاؿ: أمر النيب صلى اهلل عليو  :(قاؿ: أُمر النَّاسُ ) قولو:
 وسلم الناس، فدؿ على أف اآلمر ىو النيب صلى اهلل عليو وسلم، فلو حكم الرفع.

أي الطواؼ، وىذا استدؿ بو عدد من أىل العلم على أف  :(أف يكوَف آخُر عهِدىم بالبيتِ ) قولو:
َ                                                      لصد ر بفتح الداؿ، ومن أىل العلم من يرى أف طواؼ اإلفاضة ىو طواؼ الوداع وىو الذي يسمى بطواؼ ا   

َ                                                                               طواؼ الصد ر واألقرب أف طواؼ الصدر ىو طواؼ الوداع، وىذا استدلوا بو على أف طواؼ الوداع وىو          
طواؼ الصدر أنو واجب؛ ألنو أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم بو الناس، إذ كاف الناس ينفروف ُب كل فج 

 آخر عهدىم بالبيت الطواؼ.  ُ             فأ مروا أف يكوف
 فقو الحديث:

                                       ُ           ا١تسألة األؤب: أف طواؼ الوداع واجب؛ ألهنم أ مروا بذلك.
                                       ً                           ً                       ا١تسألة الثانية: أف ىذا الطواؼ ليس مقصود ا لذاتو، ووجو كونو غَت مقصود ا لذاتو أف النيب صلى اهلل 

وف آخر عهدىم بالبيت الطواؼ، وىنا                                                     ُ         عليو وسلم ٓب يأمر هبذا الفعل وحده على ىذه ا٢تيئة، وإ٪تا أ مر أف يك
 عندنا قاعدة مهمة: أف العبادات على نوعُت:

                                          ُ                  النوع األوؿ: عبادات مقصودة لذاهتا، وىي اليت ت قصد يكوف ٢تا مسمى.
النوع الثا٘ب: عبادات ليست مقصودة لذاهتا، وىذه تتداخل مع غَتىا ومنها: طواؼ الوداع، ولذلك 

ّ       فإف طواؼ اإلفاضة من أخ ره فكا ف آخر أعمالو فإنو ٬تزئو عن طواؼ الوداع؛ ألف طواؼ الوداع غَت مقصود                     
                                         ً                                                     لذاتو بينما طواؼ اإلفاضة ركن، وإذا كاف ركن ا فهو مقصود لذاتو، أي شيء يكوف جزء من الشيء أو عبادة 
 مأمور هبا بذاهتا فإهنا تكوف مستقلة، وىذه القاعدة مضطردة ُب كثَت من العبادات، فعلى سبيل ا١تثاؿ:

الصبلة، ا١ترء إذا دخل ا١تسجد يريد أف يصلي ٖتية ا١تسجد وقد وافقت سنة راتبة كقبل الفجر أو قبل الظهر 
فإف صبلة السنة الراتبة قبل الفجر وقبل الظهر ٕتزئو عن ٖتية ا١تسجد، وال يشرع تكرار ٖتية ا١تسجد، وال 

اهتا ال ٖتية ا١تسجد وال ركعيت الوضوء،                ُ                                     يشرع صبلة ركعتُت أ خريُت ألجل الوضوء؛ ألف ىذه غَت مقصودة لذ
ومثلو يقاؿ ُب صياـ ثبلثة أياـ من كل شهر فإف صياـ ثبلثة أياـ من كل شهر ليست مقصودة لذاهتا قد 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٛٚٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

تكوف من أولو من أوسطو أياـ البيض وقد تكوف من آخره، وقد تكوف ُب االثنُت وا٠تميس وغَت ذلك، فهي 
ً    ليست مقصودة لذاهتا، ومنها أيض ا:  ما جاء عن اإلماـ أٛتد ١تا قيل لو: من ذبح العقيقة بقصد األضحية؟                            

قاؿ: ٬توز. فتتداخل ىذين الثنتُت؛ ألف العقيقة ليست مقصودة لذاهتا بدليل أنو ٬توز األكل منها و٬توز 
و اإلىداء فيجوز جعل العقيقة مناسبة زواج، شخص عنده زواج ابنو الكبَت وعنده ابنو الصغَت يريد أف يعق عن

فيجعل عقيقة ابنو وليمة زواج ابنو الكبَت، فهذا ٬توز و اإلماـ أٛتد نص عليها؛ ألهنا تتداخل، ىذه القاعدة 
 مضطردة، فرؽ بُت العبادات ا١تقصودة لذاهتا وغَت ا١تقصودة لذاهتا.

ا١تسألة الثالثة: ُب قولو: آخر عهدىم بالبيت. ىذا يدلنا على مسألة مهمة وىي: كيف يكوف 
صدر آخر أفعاؿ اٟتج؟ يقوؿ اإلماـ أٛتد: من طاؼ بالبيت ٍب ذىب إٔب احملصب فإنو يكوف قد طواؼ ال

رضي –                  ُ                                                                أجزأه. فبل يلـز أف ي عيد، واحملصب قبل مٌت، ودليل قوؿ اإلماـ أٛتد ىذا ما جاء ُب حديث عائشة 
حملصب صلوات اهلل السابق فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا جاءىا ٢تا وىي تبكي كاف ُب ا -اهلل عنها

وسبلمو عليو فأمرىا ىي وأخوىا عبد الرٛتن بن أيب بكر أف يعمرىا من التنعيم فلما قضت جاءت إٔب النيب 
                                                                                      ُ    صلى اهلل عليو وسلم ُب احملصب ٍب بعد ذلك انتقلوا إٔب ا١تدينة فأمر الرحاؿ فارٖتلت إٔب ا١تدينة، فلم ي عد 

ذلك على أف من خرج من مكة ُب ذلك الزماف إٔب احملصب  النيب صلى اهلل عليو وسلم طواؼ الوداع، فدؿ
                                           ُ                                  وىو قبل مٌت فمن باب أؤب مٌت فإنو ال يلزمو أف ي عيد، ولذلك الفقهاء عندىم مسألتاف:

األؤب: من طاؼ بالبيت ٍب خرج من مكة وبعضهم يقوؿ: خرج مسافة القصر. ٍب رجع مرة أخرى 
، والذي يفيت بو ا١تشايخ  فبل يلزمو إعادة الطواؼ، أما ا١تذىب فإهنم يقولوف: خرج من مكة أو حدود اٟتـر

               ً  زمو اإلعادة، طبع ا اآلف ا٠تروج مسافة القصر، إذا ذىب إٔب الطائف ومكث فيو ٍب رجع ولو ُب يومو ال يل
ا١تسألة فيها خبلؼ، وا١تذىب يقوؿ: لو وصل إٔب أدٗب اٟتل أجزأه. وىو قوؿ متجو، ونص اإلماـ أٛتد 

ً   وقت ا طويبل  جد ا. -رضي اهلل عنها–واضح ١تا قاؿ: ُب احملصب. ومثل ما انتظر عائشة    ً      ً    
راحلة، أو االستعداد للسفر كشراء الثانية: أف ما بعد ا٠تروج من انتظار الرفقة، أو هتيئة ا١تتاع على ال

بعض اللواـز من غداء وعشاء وغَته ال ينفي أف يكوف طواؼ الوداع آخر األعماؿ؛ ألف بعض الناس من 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٚٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

حُت يطوؼ يستعجل ُب ا٠تروج، نقوؿ: ا١تكث اليسَت الذي يكوف ٟتاجة ال شك فيو وال ريب أنو ليس 
 ٔتانع.

 *** المتن ***
قاؿ: استأذَف العباُس بُن عبد المطلب  -رضي اهلل عنهما-ر عن عبد اهلل بِن ُعم - ٖٕ٘

 رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أف يبيَت بمكَة ليالي منى، من أجِل ِسَقايتو، فأِذَف لو.
 :*** الشرح ***

ىذا حديث عبد اهلل بن عمر أف العباس بن عبد ا١تطلب عم النيب صلى اهلل عليو وسلم وكانت 
 ىاشم، فإف أىل مكة ١تا قاٝتوا السقاية وسائر أفعاؿ اٟتج كاف لبٍت ىاشم السقاية، وكاف السقاية فيو وُب بٍت

ينوب عنهم العباس عم النيب صلى اهلل عليو وسلم، وسيأٌب معرفة فائدة ىذه الوظيفة عندما نقوؿ: من 
 ا١تستثٌت من ا١تبيت بعد قليل.
 مفردات الحديث:

المطلب رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أف يبيَت بمكَة ليالي استأذَف العباُس بُن عبد ) قولو:
 ألنو كاف يسقي الناس ا١تاء.: (منى، من أجِل ِسَقايتو

وىو –أي أذف لو النيب صلى اهلل عليو وسلم بعدـ ا١تبيت، ومن الفقهاء من يقوؿ  :(فأِذَف لو) قولو:
عنو ا١تبيت. ومن الفقهاء وىي رواية قوية ُب  : أذف لو بًتؾ ا١تبيت بالكلية، فيكوف قد سقط-مشهور ا١تذىب

ا١تذىب ذىب ٢تا ابن عقيل وغَته من أىل العلم وقاؿ بعض فقهاء ا١تذاىب: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم 
أذف لو بعد ا١تبيت أكثر الليل. إذف أذف لو ٔتاذا؟ قيل: أذف لو بًتؾ ا١تبيت بالكلية، وقيل: إ٪تا أذف لو بًتؾ 

ً                     ليل. فيجوز لو أف ٯتكث قليبل  وٮترج، وىذا التفريق مهم جد ا سنستفيده بعد قليل.ا١تبيت أكثر ال                          ً                          
 فقو الحديث:



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٓٛٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ا١تسألة األؤب: يستدؿ هبذا اٟتديث على وجوب ا١تبيت ٔتٌت ُب لياليو، والدليل على لزومو أف النيب 
ومن ُب حكمو  -ورضي اهلل عن–صلى اهلل عليو وسلم أذف ورخص للعباس، ٦تا يدؿ على أف غَت العباس 

        ً                   ً                                          ليس ملحق ا بو فبل ٬توز لو مطلق ا ترؾ ا١تبيت، ومن ترؾ ا١تبيت وجب عليو الدـ.
                                             ُ                                      ا١تسألة الثانية: ُب ىذا اٟتديث أف العباس استثٍت ور خص لو بًتؾ ا١تبيت وىل ىذا االستثناء خاص 

ف يقـو على أمر بالعباس وحده أـ ىو خاص بالعباس وبٍت ىاشم الذين ٢تم السقاية، أـ ىو لكل من كا
  ً                                                              ً  طبع ا سقاية ٣تانية أـ الذي يسقي الناس ٔتاؿ فهذا أجَت ٓب يسق الناس تربع ا –اٟتجيج من سقاية و٨توه 

فف ُب التربعات ما ال ٮتفف ُب غَتىا من ا١تعاوضات حىت ُب العقود يتجوز فيها من اٞتهالة  ُ                                                                           ولذلك ٮت        
ً                                 والغرر ولذلك دائم ا التخفيف للتربعات وليس للمعاوضات               ً                        والذي يأخذ رزق ا من بيت ا١تاؿ ىذا ُب حكم  -                

                                                                             ُ             ا١تتربع؛ ألنو ليس معاوضة، والذي يأخذ من الناس أجرة كالتجار وموزع األطعمة نقوؿ: ال ي رخص ٢تم وإ٪تا 
                                                                             ً            يلزموف با١تبيت؛ ألهنم ٕتار، إذف الًتخيص الذي نص عليو الفقهاء ١تن كاف مثل العباس متربع ا أو ُب حكم 

  ً                                                                        زق ا من بيت ماؿ ا١تسلمُت، واألقرب: أنو عاـ لكل ما فيو مصلحة عامة للمسلمُت وىذا ا١تتربع بأف يأخذ ر 
 الذي عليو ٚتاىَت أىل العلم ا١تتأخرين اآلف.

كم بابتدائو  ُ             ا١تسألة الثالثة: است دؿ هبذا اٟتديث على أنو ال بد من ا١تبيت ٔتٌت أكثر الليل، والليل ٭ت                                                            ُ                  
                 ً                                       ن نصفو فيسمى مبيت ا، فمن مكث أقل من أكثره فبل يسمى قد بات من ا١تغرب إٔب الفجر فينظر كم أكثر م

ُ                          ُب مٌت؛ ألف اٟتكم لؤلكثر، ولذلك القوؿ الثا٘ب وىو قوؿ متجو: أنو إ٪تا ر خص للعباس بًتؾ ا١تبيت أكثر                                                               
 الليل. وا١تتقرر عند أىل العلم أف ا١تبيت ال بد أف يكوف ألكثر الليل وىو نصف الليل فأكثر.

 *** المتن ***
وعنو قاؿ: جمَع النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم بين المغرِب والِعَشاِء بجمٍع، لكل  - ٕٗ٘

 واحدٍة منهما بإقامٍة، ولم يسّبح بينهما، وال على إثِر واحدٍة منهما.
 :*** الشرح ***



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٔٛٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

لو يلحظ ا١ترء األحاديث عنو ُب صفة حج النيب  -رضي اهلل عنهما–حديث عبد اهلل بن عمر 
ً                                                                 صلى اهلل عليو وسلم كثَتة جد ا، ولذلك يقولوف: إف أكثر أحكاـ اٟتج مبنية على حديث ابن عمر وحديث                         

، والسبب: أف ابن عمر وجابر ٦تن طاؿ هبم العمر، وىذا ٦تا يدؿ على أف طوؿ -رضي اهلل عنهم–جابر 
صبلح ا١ترء، وقد جاء عند الًتمذي من حديث عبد اهلل بن بسر أف النيب صلى اهلل عليو  العمر من عبلمة

، ومن أعظم العمل اٟتسن الذي يتقرب بو العبد إٔب ربو )خَتكم من طاؿ عمره وحسن عملو(وسلم قاؿ: 
 . -رضي اهلل عنهما–                        ُ               نشر العلم وتبيينو ولذلك ن قل عن ابن عمر 

          َِّ                                          ا طاىر الس ل في ٤تدث عصره ا١تشهور يقوؿ: إف ا١ترء إذا طلب               ُ           ومن النكت اليت ت ذكر: أف أب
 .-رٛتو اهلل ورضي عنو–اٟتديث أطاؿ اهلل ُب عمره. وىذا من استقرائو 

 مفردات الحديث:
أي ٚتع بُت الصبلتُت،  :(جمَع النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم بين المغرِب والِعَشاِء بجمعٍ ) قولو:

وّتمع أي ٔتزدلفة، وٚتعو صلى اهلل عليو وسلم كاف ٚتع تأخَت ولذلك الفقهاء يقولوف: األفضل ُب اٞتمع 
ً               ً                                                                         دائم ا أف يكوف تقدٯت ا إال ُب موضعُت؛ ُب مزدلفة فاألفضل فيو التأخَت عند النزوؿ، وللمسافر ينظر األرفق     

 َت اٞتمع ىو األفضل.بو، إف كاف األرفق بو أف يؤخر فيكوف تأخ
أي من ا١تغرب والعشاء بإقامة، فالنيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا  :(لكل واحدٍة منهما بإقامةٍ ) قولو:

ً                                                                        أذف أذان ا واحد ا وأقاـ ٢تما إقامتُت، وُب حكمها كل ٚتع سواء للسفر أـ ١تطر أـ ١ترض أـ لغَت ذلك.      ً         
نهما وىذه ا١تسألة تتعلق بكتاب الصبلة لكن نذكرىا ا١تراد بػػ ٓب يسبح بي :(ولم يسّبح بينهما) قولو:
       ً         ىنا تبع ا أمراف:

األمر األوؿ: وىو ا١تراد ابتداء ٓب يسبح أي ٓب يصل سنة بينهما، والنيب صلى اهلل عليو وسلم كاف 
أف النيب  -رضي اهلل عنها–               ً               ً                                         يًتؾ السنن أحيان ا ويفعلها أحيان ا والغالب تركها، ولذلك جاء من حديث عائشة 

لى اهلل عليو وسلم ٓب يكن ٭تافظ ُب سفره إال على ركعيت الفجر والوتر، ٦تا يدلنا على أنو كاف يًتؾ السنن ص
                                                               ً                             الرواتب كالسنن اليت تكوف بُت ا١تغرب وقبل العشاء، وكاف يفعلها أحيان ا فقد جاء عند الًتمذي من حديث 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٛٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

يو وسلم عشر ركعات ُب اٟتضر أنو قاؿ: حفظت عن النيب صلى اهلل عل -رضي اهلل عنهما–ابن عمر 
                                         ً                                                والسفر. وبذلك نقوؿ: إف السنة ١تن كاف مسافر ا إف كاف ال يصلي الرواتب ُب اٟتضر السنة لو أف يصلي 
الرواتب ُب السفر، وأما إف كاف يصلي الرواتب ُب اٟتضر فيجوز لو الًتؾ والفعل يستوي عند األمراف، وبنظر 

)إف العبد إذا مرض كما ثبت ُب البخاري من حديث أيب موسى قاؿ:   األرفق لو، والنيب صلى اهلل عليو وسلم
 .أو سافر ُكتب لو أجر ما كاف يفعلو صحيًحا مقيًما(

: إف ٓب يسبح أي ٓب يستغفر. ىو صحيح لكنو ليس -وىذا بعيد–األمر الثا٘ب: قاؿ بعض الشراح 
وىذا مشهور ا١تذىب وذكرت قبل –ع ا١تراد من اٟتديث، وبٌت الفقهاء على ىذه ا١تسألة أنو ٬تب عند اٞتم

عدـ الفصل بُت الصبلتُت اجملموع بينهما، ال يفصل بينهما بكبلـ وال بذكر وال بأي شيء  -الراجح فيو
آخر، والصحيح: أنو ليس بواجب وإ٪تا ىو مستحب، وأف ا١تراد باٞتمع ليس ٚتع الصبلتُت فتكونا صبلة 

      ً      ً                              ف وقت ا واحد ا، فيجوز عدـ ا١تواالة بُت الصبلتُت.واحدة وإ٪تا ا١تراد باٞتمع ٚتع الوقتُت فكا
ىذه اٞتملة استدؿ هبا الفقهاء على أنو ُب ليلة ٚتع ال  :(وال على إثِر واحدٍة منهما) قولو:

يستحب قياـ الليل، وقد جاء ُب حديث جابر أف النيب صلى اهلل عليو وسلم رقد تلك الليلة. إما لشدة تعبو 
ف ُب اليـو العاشر، فلم ينقل عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو تطوع ُب تلك أو ألجل التعب الذي سيكو 

الليلة بل قد قيل: إف قصد إفراد ليلة العيد بالتهجد منهي عنو، ولكنو ليس مكروه، ولذلك تكلم ابن القيم 
ي ليلة العيد ُب ٚتع ُب مزدلفة أـ ال ٖتي؟ ىو ٬توز إحيائها  -رٛتو اهلل– ُ                                                    ىل ٖت  ولكن ٓب  -ليلأي قياـ ال–   

 ينقل أف النيب صلى اهلل عليو وسلم فعلو ال من حديث ابن عمر وال من حديث جابر.
 *** المتن ***

 باب المحـر يأكل من صيد الحالؿ.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
 *** المتن ***



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٛٚ
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، أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم خرَج -رضي اهلل عنو-عن أبي قَتادة األنصارّي  - ٕ٘٘
، )ُخذوا ساِحَل البحِر حتى نلتقي(وقاؿ:  -فيهم أبو قَتادة-حاجِّا. فخرُجوا معو، فصرَؼ طائفَة منهم 

فبينما ُىم َيسيُروَف، إذ رأوا فأخذوا ساحل البحر. فلما انصرُفوا أحَرُموا كلُّهم، إال أبا قتادة لم ُيحِرـْ، 
ُحُمَر وحٍش، فحمَل أبو قتادة على الُحُمِر، فعقَر منها أتانًا، فنزْلنا، فأكْلنا من لحِمها. ثم قُلنا: أنأكُل 
لحَم صيٍد، ونحن محرُِموف؟ فحملنا ما بقي من لحِمها، فأدرْكنا رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، 

)فكُلوا ما قالوا: ال. قاؿ:  أحٌد أمَره أف يحمَل عليها، أو أشاَر إليها؟( )ِمنُكمفسألناه عن ذلك؟ قاؿ: 
 .بقي من لحِمها(

 فقلت: نعم. فناولتو الَعُضَد، فأكَلها. )ىل معُكم منو شيٌء؟(وفي روايٍة فقاؿ: 
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
خروج النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف : (أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم خرَج حاجِّا) قولو:

ً           ً                    ُب اٟتديبية وٓب يكن حاج ا ٔتعٌت اٟتج األكرب، وإ٪تا كاف قاصد ا ١تكة حاج ا أي معتمر ا، فكاف النيب صلى اهلل           ً                              ً                    
ً           ً         ً          عرب  بالداللة اللغوية حاج ا أي معتمر ا أي قاصد ا فإف اٟتج  -رضي اهلل عنو–عليو وسلم معتمر وإ٪تا أبو قتادة                     ّ  

 ىو القصد.
 .-رضواف اهلل عليهم–أي الصحابة  :(فخرُجوا معو) لو:قو 

                                         ً   صرفهم ١تا ٝتع النيب صلى اهلل عليو وسلم أف أقوام ا  :(فيهم أبو قَتادة-فصرَؼ طائفَة منهم ) قولو:
يريدوف أف يعًتضوا طريقو وأف ٭تاربوه فصرؼ طائفة من أصحابو، وكاف من ىؤالء أبو قتادة، ىنا أشكل كلمة  

قوؿ: صرؼ طائفة منهم أبو قتادة؟ قالوا: إف كلمة فصرؼ طائفة زيادة كلمة: منهم أبو كيف أبو قتادة ي
قتادة إ٪تا ىي من الراوي عنو وىو ابنو عبد اهلل بن أيب قتادة كما ُب الصحيح فإف ىذا اٟتديث جاء ُب 

 البخاري وُب مسلم من حديث عبد اهلل بن أيب قتادة عن أبيو.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٗٛٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

أي اذىبوا من طريق الساحل، والنيب صلى اهلل  :لبحِر حتى نلتقي(وقاؿ: ُخذوا ساِحَل ا) قولو:
 عليو وسلم إ٪تا صرفهم بعد ٣تاوزتو ميقات أىل ا١تدينة وىو ذا اٟتليفة.

 أي انصرفوا ٦تا بعثهم إليو النيب صلى اهلل عليو وسلم. :(فلما انصرُفوا) قولو:
ل ىذا اٟتديث كيف أف أبا قتادة ٓب ٭تـر من أشك :(أحَرُموا كلُّهم، إال أبا قتادة لم ُيحِرـْ ) قولو:

؛ ألنو ٓب يكن مع الذين صرفهم النيب صلى اهلل عليو وسلم وإ٪تا  دوف الصحابة؟ فقيل: إف أبا قتادة ٓب ٭تـر
القوه، وقد جاء ُب بعض الروايات عند ابن سعد ُب الطبقات: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا صرؼ من 

٤ترمُت أحرموا معو من ا١تيقات فصرفهم قابلوا أبا قتادة. قيل ىذا السبب، وقيل: ألف معو من الصحابة وكانوا 
ا أمر ا آخر، ولذلك  -رضي اهلل عنو–أبا قتادة  ً      ً             ٓب يكن قاصد ا ١تكة مع النيب صلى اهلل عليو وسلم وإ٪تا قاصد                                         ً          

. وقاؿ بعض أىل العلم من استثٍت أبو قتادة من ا٠تبلؼ ا١تشهور عند ٣تاوزة ا١تيقات غَت ٤تـر ١تن يريد مكة
ا١تشايخ ا١تتأخرين وىو كبلـ متجو على قاعدة الفقهاء: إف أبا قتادة ١تا علم أف ذىابو سيكوف عن طريق 
                                                     ُ                                   الساحل جاز لو أف يًتؾ ميقات أىل ا١تدينة وىو ذا اٟتليفة في حـر من ميقات أىل الساحل وىو اٞتحفة 

اٞتحفة. وىذا الرأي ا١توجو ٓب أر إال للشيخ عبد الرٛتن بن فجاز أليب قتادة أف ٭تـر من ميقات الساحل وىو 
وىو توجيو على طريقة الفقهاء مقبوؿ فيجوز للمرء أف يتجاوز ا١تيقات األوؿ للميقات  -رٛتو اهلل–سعدي 

 الثا٘ب.
اٟتمر الوحشية ليست ىي اٟتمر األىلية اليت  :(فبينما ُىم َيسيُروَف، إذ رأوا ُحُمَر وحشٍ ) قولو:

نعرفها وليست اٟتمَت اليت تشبهها لكنها ٥تططة وإ٪تا اٟتمر الوحشية ىي نوع من الغزالف، والعرب تسمي 
ر ا وحشية، والوضيحي من الغزالف تسميو بقر ا  ر ا وحشية ونوع من الوعوؿ تسميها ٛت  ُ  ً                                     ً  بعض أنواع الغزالف ٛت                                ً  ُ                  

خطط فإنو ليس ُب ببلد العرب وإ٪تا ىو ُب أفريقيا، ال يوجد ىذا ا١تخطط ُب ببلد العرب     ً              وحشي ا، وأما ىذا ا١ت
ُ                                                                  ُ     أبد ا، واٟتمر األىلية ح رمت ُب السنة السابعة ُب خيرب ١تا أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم بالقدر أف ت كفأ.                  ً    

                 ً  فاألنثى تسمى أتان ا.    ً          أتان ا أي أنثى  :(فحمَل أبو قتادة على الُحُمِر، فعقَر منها أتانًا) قولو:
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وىذا يدلنا على  :(فنزْلنا، فأكْلنا من لحِمها. ثم قُلنا: أنأكُل لحَم صيٍد، ونحن محرُِموف؟) قولو:
 أف احملـر ال ٬توز لو أف يصطاد وال أف يشارؾ ُب الصيد وسنذكره ُب اٟتديث الثا٘ب.

 قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: : يعٍت؟(ِمنُكم أحٌد أمَره أف يحمَل عليها، أو أشاَر إليها) قولو:
                     ّ                                                                     ُ      ىل أحد أشار إليو أو نف ره. ولذلك احملـر ٭تـر عليو أف ينفر الصيد ولو لغَت الصيد، ينفر الصيد لكي ي صاد، 
ً                        ترى ٛتام ا فتنفره لكي يطلق عليو، فهذا ال ٬توز، تنفَته لغَت الصيد كأف ٕتد صيد ا كغزاؿ و٨تو فتنفره لكي                                                                ً      

ً                   ض ا ال ٬توز، فاحملـر ال ينفر صيد ا ال للصيد وال لغَته.ٕتلس ُب الظل مكانو أي                          ً 
َ      َ   فقلت: نعم. فناولتو الع ض د ، فأكل ها وفي روايٍة فقاؿ: )ىل معُكم منو شيٌء؟() قولو:  ُ وىذا  (:                     َ 

 يدؿ على أف السنة التقريرية أقوى ُب الداللة من السنة الفعلية. 
 *** المتن ***

وعن الصَّْعب بن َجثَّامة الليثي، أنو أىدى إلى النبيّْ صلى اهلل عليو وسلم ِحمارًا  - ٕٙ٘
)إنَّا لم نردَُّه عليك إال أنا فرّده عليو. فلما رأى ما في وجِهو. قاؿ:  -أو بَودَّاف-وحشيِّا، وىو باألبواء 

 .ُحُرـٌ(
 وفي لفٍظ لمسلٍم: رِْجَل حماٍر.

 وفي لفٍظ: شقَّ حماٍر.
 في لفٍظ: َعُجَز حماٍر.و 

 قاؿ المصنُف: وجُو ىذا الحديث: أنَّو ظن أنو ِصيَد ألجِلو، والمحرـُ ال يأكل ما ِصيد ألجِلِو.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
، وىذا الفعل من  :(أنو أىدى إلى النبيّْ صلى اهلل عليو وسلم ِحمارًا وحشيِّا) قولو:        ً                أي غزاال 

   ً                                   خر ا ُب حجة الوداع وليس كحديث أيب قتادة.الصعب بن جثامة كاف متأ



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٙٛٚ
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واألبواء ىي وادي الفرع اآلف أي على اختبلؼ ا١توضع،  :(أو بَودَّاف-وىو باألبواء ) قولو:
 .ا١تعروؼ بُت ا١تدينة وبُت مكة

 أي النيب صلى اهلل عليو وسلم. :(فرّده عليو) قولو:
 أي ما ُب وجو الصعب بن جثامة. :(فلما رأى ما في وجِهو) قولو:
)ٓب ىذه اللفظة ىكذا نطقها احملدثوف بفتح الداؿ، واللغويوف ينطقوهنا بالضم  :(إنَّا لم نردَّهُ ) قولو:

، وىو األفصح ُب اللغة ولكن السماع ُب نقل اٟتديث أؤب و٢تا وجو ُب اللغة والنيب صلى اهلل عليو نرد ه(
بن جثامة والصعب من أىل األبواء واألبواء ىي وادي الفرع اآلف ا١تعروؼ وسلم رٔتا تكلم بو بلغة الصعب 

 بُت ا١تدينة وبُت مكة.
 أي أننا ٤ترموف. :(إنَّا لم نردَُّه عليك إال أنا ُحُرـٌ ) قولو:

 فقو الحديث:
                    ُ                                                                ا١تسألة األؤب: أنو اخت لف ُب ما الذي أعطى النيب صلى اهلل عليو وسلم أىو رجل اٟتمار أـ شقو أـ 

                                      ُ                                   عجزه وىذا االختبلؼ إ٪تا ىو اختبلؼ ْتسب ما ن قل وإال ا١تؤدى واحد وىو جزء من ٛتار. 
وسلم إ٪تا                    ُ                                                     ا١تسألة الثانية: اخت لف ُب معٌت ىذا اٟتديث واختار ا١تصنف: أف النيب صلى اهلل عليو 

امتنع من أكلو ألجل أنو ظن أف ىذا الصيد صيد ألجلو أو غلب على ظنو فامتنع، ولذلك احملـر إذا صيد 
ُ                                                                           ألجلو شيء حرـ  عليو أكلو، ومن أىل العلم من ذىب إٔب أف حديث أيب قتادة منسوخ وقاؿ: ألف حديث            

ديث األوؿ منسوخ حينما أكل متأخر عن حديث أيب قتادة فيعترب اٟت -رضي اهلل عنو–الصعب بن جثامة 
من طعاـ أيب قتادة، فاحملـر ال يأكل أي صيد ولو ٓب يصاد ألجلو. والصحيح: القوؿ األوؿ وىو الذي ٕتتمع 

 بو األدلة وال يصار إٔب النسخ إال عند العجز عن اٞتمع بُت النصوص.
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 *** المتن ***
 كتاب البيوع.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

نبتدأ اٟتديث عن كتاب البيوع بعدما أهنينا العبادات كاملة ْتمد هلل، : (كتاب البيوع) قولو:
ّ                                                                   بو ب على ىذا الكتاب ٔتا ٭تويو من أبواب بكتاب البيوع، وقبل أف نبدأ بذكر  -رٛتو اهلل–وا١تصنف   

 األحاديث اليت ذكرىا الشيخ ال بد أف أشَت ١تسألتُت:
حينما ذكر البيوع فإنو قصد ا١تعٌت العاـ ٢تا، إذ البيوع ٚتع  -رٛتو اهلل–ا١تسألة األؤب: أف ا١تصنف 

يطلقوف لفظة البيع على معنيُت: أحد٫تا عاـ،  -رٛتهم اهلل–بيع، واألصل ُب البيع ىو ا١تبادلة، والفقهاء 
 واآلخر خاص.

 يع.فأما ا١تعٌت ا٠تاص للبيع: فهو مبادلة الثمن با١تثمن بصفتو ا١تعلومة ا١تعروفة ُب كتاب الب
 أما ا١تعٌت العاـ للبيع: فإ٪تا يعنوف بو ا١تعاوضة وا١تبادلة ويتجوزوف فيدخلوف فيو التربعات.

                                                 ً                               وبناء على ذلك نعرؼ أف ا١تعٌت العاـ للبيع يشمل أمور ا متعددة؛ فهو يشتمل على أنواع: 
 النوع األوؿ: بيع األعياف، وىو البيع ا١تعروؼ، والسلم، و٨تو ذلك

 ا١تنافع، وىو الذي تناولو الفقهاء ُب باب اإلجارة واٞتعالة وبعض أنواع الشركات. النوع الثا٘ب: بيع 
 النوع الثالث: وىو بيع االختصاص.

ً             ىذا من جهة، ومن جهة أخرى فإف البيع با١تعٌت العاـ أيض ا يشمل نوعُت:                                                   
رفُت وىو الذي النوع األوؿ: ا١تعاوضات احملضة، ا١تالية احملضة اليت يقصد من التعاوض ا١تاؿ من الط

 يعنيو الفقهاء ُب كتاب البيع.
                                                   ً                                النوع الثا٘ب: ا١تعاوضات غَت احملضة، بأف يكوف العوض موجود ا ُب أحد الطرفُت دوف الطرؼ الثا٘ب، 
وا١تعاوضات غَت احملضة عند الفقهاء عقداف: عقد النكاح إذ فيو مهر وىو معاوضة لكنها غَت ٤تضة، وعقد 
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ِ                                              ما ليس ٔتحضة فقد ف ص بل عن كتاب البيوع وإف كانت تشبهها من حيث لزـو   ُ                      ا٠ت لع، وىذاف العقداف لكوهن  ُ                
                  ً                                                                       أف يكوف العوض معلوم ا غَت ٣تهوؿ ومقدور على تسليمو و٨تو ذلك من األمور، و٢تا أحكاـ ستأٌب بعد قليل 

 ُب قضية ا١تشاربة.
ً             كما أف البيوع با١تعٌت العاـ أيض ا: تشمل ما كاف ا١ترء فيو مالك ا لنفسو، وما                             ً        ً         كاف مشًتك ا مع غَت                               

وىو باب الشركات وما ُب حكمها كا١تزارعة وا١تساقاة و٨تو ذلك، إذ ا١ترء ٬توز لو أف يبيع مالو، أو يبيع 
ً            ا١تنفعة اليت عنده، أو يبيع االختصاص من باب التبع، وكذلك ا١تشاركة، فيجوز أف يكوف شريك ا مع غَته ُب                                                                                 

ً                                              ف شريك ا معو ُب منفعتو وىي شركة األبداف، و٬توز أف يكوف      ُ                                ماؿ ي باع وىي شركة األمبلؾ، و٬توز أف يكو       
                                                                       ً                    أحد٫تا منو ا١تاؿ واآلخر منو ا١تنفعة وىي شركة ا١تضاربة، و٬توز أف يكوف منهما ٚتيع ا ا١تنفعة وا١تاؿ وىي 

                             ً   شركة العناف، وسنتكلم عنها الحق ا.
با١تعٌت العاـ فإهنم  إذف قصدي من ىذه ا١تقدمة أف نعلم أف الفقهاء عندما يذكروف كتاب البيع

                                                                           ً              يدخلوف فيو كل ا١تعامبلت ا١تالية احملضة بغض النظر عن نوع ا١تعقود عليو سواء كاف عين ا أـ منفعة أـ 
ً                              اختصاص ا، ويدخلوف فيو ٚتيع األمبلؾ سواء كاف الشخص مالك ا أـ شريك ا لغَته وىو باب الشركات ال فرؽ           ً                                             ً      

ت ا١تالية غَت احملضة و٫تا عقداف: عقد النكاح، وعقد ا٠تلع بُت ذلك، إ٪تا ٮترجوف من باب البيوع ا١تعامبل
ِ                             فَتوف أف ىذين العقدين لشرفهما وألف ا١تعقود عليو ليس ماال  ٤تض ا ف ص بل ْتكم مستقل وسيأٌب اٟتديث عنو   ُ   ً   ً                                                    

 ُب ٤تلو.
 ىذه ا١تسألة األؤب اليت أردت أف أبينها وىو أف ىذا ا١تصطلح عند الفقهاء واسع.

                                                                ُ       : أف نعلم أف األصل ُب البيوع اإلباحة، وىذا قوؿ ٚتاىَت أىل العلم، ما ي نقل عن ا١تسألة الثانية
من أنو قاؿ: إف األصل ُب البيوع وا١تعامبلت حرمة. فيو نظر وال شك وىو  -رٛتو اهلل–داود بن علي الطائي 

َ        ُ    ْ َ ْ  َ و أ ح ل  الل و  ال بػ ي ع  }: ٤تجوج باإلٚتاع السابق قبلو، فاألصل ُب البيوع اٟتل إال ما استثٍت؛ لقوؿ اهلل عز وجل  ََ  }
[، و٨تن قلنا: إف كلمة البيع ٢تا معنياف: عاـ، وخاص، فإف ٛتلناىا على ا١تعٌت العاـ فأحل اهلل ٕ٘ٚالبقرة: ]

َ   َ     ِّ َ و ح ر ـ  الر ب ا}عز وجل كل ا١تعامبلت  [، فبل ٬توز شيء ُب الشريعة ٤تـر إال ثبلثة أشياء فقط ٕ٘ٚالبقرة: { ]َ 
 الثبلثة أشياء كلو حبلؿ ببل شك:ما عدا ىذه 
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                                           ً                   األمر األوؿ: ما كاف من باب الربا، وسنتكلم الحق ا ُب بياف حد الربا.
                       ً                                                            األمر الثا٘ب: ما كاف منهي ا عن بيع ذاتو، مثل هني الشارع عن بيع ا٠تمر وا٠تنزير، وقد يتوسع 

نهي عن بيع النجاسات. فبعض الفقهاء ُب أشياء وٮتالفهم فيها آخروف مثل توسع بعض الفقهاء فيقولوف: ال
الفقهاء يرى حرمة بيع النجاسات، وبعضهم يرى جواز ذلك، و٨تو ذلك من األمور اليت سنتكلم عنها ُب 

 حديث النهي عن بيع الكلب.
األمر الثالث: ما كاف من باب الغرر، وبعض الفقهاء يسميو ا١تيسر، وا١تيسر ىو أشد الغرر؛ لًتدده 

 ه بالكلية بينما الغرر وجود الصفة ووجود اٟتقيقة كاملة ونقصاهنا وىي ٔتعٌت واحد.بُت الوجود والعدـ، يفقد
                                            ً                                      إذا انتفت ىذه األمور الثبلثة فإف البيع حبلؿ مطلق ا، ولذلك لو جاء شخص فقاؿ: إنو قد جاء 

: عقد ا١تقاولة الذي ىو عقد البناء، عقد االستَتاد، عقد التوريد،  ىذه                            ً                                                            عند الناس عقد جديد لنقل مثبل 
، نسأؿ أوؿ شيء ىل  العقود اٞتديدة، عقد اإل٬تار ا١تنتهي بالتملك، أي عقد فالعقود تتولد ُب كل يـو
؟ ال،                                                                                         ّ     ا١تعقود عليو ٤تـر لذاتو؟ كأف يكوف ميتة أو خنزير أو ٨تو ذلك؟ ال، ىل ىو ربا؟ ال، ىل فيو غرر بُت 

ا مركب ا من عقو  ا أو عقد  ً       ً         إذف العقد حبلؿ، ولو كاف عقد ا جديد          ً       ً د، أو لو من الصفات ما ليس ُب الصفات                          
القدٯتة ا١توجودة ا١تتعارؼ هبا عند الفقهاء األوائل، ولذلك عقود الشركات تغَتت اآلف، وأصبح فيها من 
ُ                    التغَت والتجديد الشيء الكثَت الذي ٓب يكن موجود ا عند األوائل، ومثاؿ ذلك: و جد ُب الثبلثُت سنة أو                           ً                                           

بالشركات ا١تسا٫تة ٓب يكن الفقهاء يعرفوف ىذه الشركات ذات ا١تسؤولية  ا٠تمسُت سنة األخَتة ما يوجد
احملدودة اليت ٢تا شخصية منفصلة عن شخصية الشركاء ا١تسا٫تُت فيها، ولذلك ١تا جاءت جديدة استنكرىا 

ف             ُ                                                                          بعض الذين ٓب ي عملوا ىذه القاعدة على إطبلقها وىي أف األصل ُب األشياء اإلباحة، ٍب استقر األمر اآل
     ً                                                                                    تقريب ا على أف مثل ىذه الشركات األصل فيها اإلباحة وإف ٓب تكن معروفة عند األوائل ْتجة أف األصل ُب 

 ا١تعامبلت وا١تعاوضات اإلباحة.
 .*** الشرح ***إذف عرفنا األمور الثبلثة وسنمر عليها ُب أثناء 
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ً   سأذكر تقسيم ا مهم ا  -رضي اهلل عنهما–وقبل أف نبدأ ْتديث عبد اهلل بن عمر وحكيم بن حزاـ       ً           
                                  ً                   هبذين اٟتديثُت با٠تصوص، ىذه العقود عموم ا أو البيوعات على  -رٛتو اهلل–يفيدنا ُب فهم ١تا ابتدأ الشيخ 

 سبيل اإلٚتاؿ تنقسم إٔب قسمُت:
القسم األوؿ: عقود الزمة، ومعٌت كوهنا الزمة أي إذا انعقدت ال ٯتكن ألحد من ا١تتعاقدين أف ٭تل 

         ً                                                                    خها منفرد ا بنفسو، وىذه العقود البلزمة ال تنفسخ إال بالًتاضي أف يًتاضى الطرفاف، أو وثاقها وأف يفس
ُ          لسبب من األسباب اليت سنذكرىا بعد قليل وأحدىا ا٠تيار، فالعقد البلـز ىو الذي إذا عقده وكم ل بشروطو                                                                                    

من األسباب اليت سنذكرىا  وأركانو فإنو ال ٬توز لو أف يرجع فيو إال بتفاسخ برضا من الطرفُت أو بوجود واحد
  ً                                                                                      الحق ا، شخص باع لشخص سيارة وُب اليـو الثا٘ب قاؿ: أنا ال أريد أف أبيعها. نقوؿ: ليس لك اٟتق لـز 

                                          ً         العقد و٬تب عليك أف تسلم العُت أو الثمن وجوب ا، وىكذا.
باٞتائزة اليت ٬توز القسم الثا٘ب: عقود جائزة، ونقصد باٞتائزة ىنا ليس اليت ٔتعٌت اٟتبلؿ، وإ٪تا نقصد 

لكل واحد من ا١تتعاقدين أف يرجع عن ىذا العقد فيحل ىذا العقد وقت ما يشاء، مثل الوكالة فعندما أوكل 
ً                                                                                     شخص ا وقتما أشاء ٕب اٟتق أف أفسخ العقد، ومثل عقد اٞتعالة عند الفقهاء، ومثل القرض على مشهور    

أنو ينعقد بالتأجيل، ومثل عدد من العقود اليت           ً                                      ا١تذىب خبلف ا للشيخ تقي الدين عندما رأى التأجيل أي
، والوديعة عقد جائز وىكذا.                                          ً                          ذكرىا أىل العلم، والكفالة ألحد الطرفُت مثبل 

                  ً                                                 فإذا كاف العقد الزم ا أي ال جوز الًتاجع فيو فإنو ال ينحل إال بأمور منها:
هاء يرى أف اإلقالة عقد األمر األوؿ: أف يًتاضى الطرفاف، وىذا ليس ا٨تبلؿ ىو إقالة، وبعض الفق

 جديد ينحل بو العقد األوؿ.
                                         ً                                                    األمر الثا٘ب: قالوا: إذا كاف ىذا العقد قاببل  للتأقيت فإنو ينحل بانتهاء مدتو. مثل عقد اإلجارة فإف 
عقد اإلجارة تتأقت بشهر، بسنة، بعشر سنُت، إذا انتهت ىذه ا١تدة فإف العقد ينحل، انتهت اإلجارة ولـز 

                                                                   ً  مالكها وال ٭تق للمستأجر أف ينتفع هبا إال بعقد جديد وإال فإنو يكوف متعدي ا.رد العُت إٔب 
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األمر الثالث: قالوا: تنحل العقود البلزمة بوجود أمر طارئ ٯتنع من االنتفاع بو. وىذا الذي يسميو 
نتكلم بوضع اٞتوائح، مسألة وضع اٞتوائح السماوية اليت أمر الشارع بوضعها، وس -رٛتهم اهلل–الفقهاء 

 عنها ُب مسألة بيع األصوؿ والثمار.
 األمر الرابع: قالوا: العقد البلـز ينحل وينفسخ باختيار من لو حق ا٠تيار.

إذف عرفنا ١تاذا بدأ الشيخ هبذا الباب؟ لنستطيع أف ٧تعلو بداية ا١تسائل ُب باب البيوع؛ ألف العقود 
ُت إما أف تكوف الزمة، وإما أف تكوف جائزة، فأما ال بد أف نعرؼ أهنا تنقسم إٔب قسمُت، وأف ىذين القسم

                                                               ً                          العقود اٞتائزة فيجوز فسخها من أحد الطرفُت ولو بدوف تراضي، يعٍت مثبل  أقرضت ألف لاير أرجعها ٕب بعد 
شهر وُب اليـو الثا٘ب قلت: أرجع األلف. ىذا من حقي ألف العقد جائز، وكلتك وثا٘ب يـو قلت: فسخت 

وقبل أف تشًتي من حقي ذلك، أو تقوؿ: رددت الوكالة ال أقبلها. وىناؾ بعض العقود الوكالة قبل أف تبيع 
؟، وبعض العقود جائز من طرؼ الـز من طرؼ، والعقود البلزمة إذا ٘تت  ا١تختلفة ىل ىو جائز أـ الـز

ًتاضي من وانعقدت بأركاهنا وشروط كل ركن من ىذه األركاف فإهنا تكوف الزمة ال ٯتكن الرجوع فيها إال بال
الطرفُت وىو الذي يسمى اإلقالة، أو بانتهاء األمد إف كانت العقود تقبل التأقيت؛ ألف ىناؾ عقود ال تقبل 
التأقيت وسيأٌب اٟتديث عنها، وإما أف تنحل العقود بوجود األمر الطارئ الذي ٯتنع من االنتفاع وىو ما 

يقبض ىذا الشيء تلف فهو ُب ضماف                                          ً         يسمى بوضع اٞتوائح مثل رجل اشًتى من شخص شيئ ا وقبل أف
، ىذا قبل القبض، فكل تلف )ٔتا يأكل أحدكم ماؿ أخيو(البائع فهنا من باب وضع اٞتوائح يرد لو ا١تاؿ 

ً                  ً                      يكوف قبل القبض فإنو يكوف موجب ا النفساخ العقد، وا١تتقرر أيض ا وىو الصحيح دليبل  وحاجة الناس عليو أنو                            ً                             
ً                      ليس خاص ا بباب البيع بل يشمل  البيع واإلجارة وسائر العقود، فلو على سبيل ا١تثاؿ: استأجرت من شخص       

    ً                                                                                           دكان ا وبعد ىذا االستئجار بيـو إذا هبذا الدكاف تكوف أماـ الشارع حفريات فتسد الطريق وال ٯتكن االنتفاع 
فهنا أتى بو، و١تاذا استأجرت الدكاف؟ ألفتحو، وىذه اٟتفريات أغلقت الدكاف فبل ٯتكن أف يأتيٍت أي مشًت، 

أمر طارئ ليس من أحد ا١تتابعُت فلم ٯتكن االنتفاع هبذا ا١تعقود عليو فهنا ينفسخ العقد يرد ٕب قيمة اإل٬تار، 
 .-رٛتو اهلل–وىذه للشيخ تقي الدين رسالة كاملة ُب تقريرىا موجودة ُب فتاويو اليت طبعها رشيد رضا 
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ً       حق ا٠تيار ما ىو؟ العقد ينعقد صحيح ا وقد  ا١تسألة الثالثة: خيار من لو حق ا٠تيار، خيار من لو                                
                             ً                                                              يكوف ألحد ا١تتبايعُت أو كليهما مع ا ا٠تيار ُب أف ٯتضي العقد أو يبقيو، ففي مدة ا٠تيار سواء كانت مدة 
زمانية أـ مدة وصفية يصبح العقد ُب حق من لو ا٠تيار جائز، عقد بيع لكن الذي لو حق ا٠تيار يصبح 

بذكر  -رٛتو اهلل–لو أف ٯتضيو و٬توز لو أف يفسخ العقد، ولذلك بدأ الشيخ                 ً      العقد ُب حقو جائز ا ٬توز 
أحكاـ ا٠تيار السبب؟ ألف البيوع ا١تنهي عنها ترجع بعد ذلك للخيار من جهة، وألهنا من أىم اآلثار ُب 

 التفريق بُت العقود البلزمة والعقود اٞتائزة ُب قضية ا٨تبلؿ العقد ولزومو.
 *** المتن ***

، عن رُسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أنو -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بِن ُعمر  - ٕٚ٘
)إذا تباَيَع الرُجالِف فكلُّ واحٍد منهما بالِخياِر، ما لم يتفّرقا وكانا َجِميًعا، أو ُيخيػَّْر أحُدىما اآلخَر، قاؿ: 

 .فتبايعا على ذلَك، فقد وجَب البيُع(
قاؿ: قاَؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  -رضي اهلل عنو-عن َحِكيم بن ِحَزاـٍ  - ٕٛ٘

فإف َصَدقا وبّينا بُوِرؾ لهما في بَيِعهما، وإف   -)حتى يتفّرقاأو قاؿ: - )البّيعاف بالخياِر ما لم يتفّرقا(
 .َكَتما وكذبا ُمِحقْت بركُة بيِعهما(

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

: أي تعاملوا بالبيع والشراء، والصحيح أف ىذا من باب )تبايع(قولو: : (إذا تباَيَع الرُجالفِ ) لو:قو 
التغليب، أو أنو جاء ٔتعٌت البيع با١تعٌت العاـ، فكل عقد مإب ٤تض يدخل فيو خيار اجمللس؛ البيع، 

        ً                   عرفها ٚتيع ا، كل العقود يدخل الشركات، اإلجارة، السلم، وىكذا سائر العقود ا١تسماة وغَت ا١تسماة اليت ن
فيها ذلك؛ ألنو من العقود ا١تالية احملضة، والعقود ا١تالية غَت احملضة ال يدخل فيها خيار اجمللس، والعقود ا١تالية 

زوج آخر قاؿ: زوجتك ابنيت قاؿ:  امرأغَت احملضة وىي النكاح، وا٠تلع ال ٬تري فيو خيار اجمللس، فلو أف 
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ار يقوؿ: سوؼ أفسخ العقد. وإ٪تا ىذا متعلق بالعقود ا١تالية احملضة، ولذلك الفقهاء قبلت. ليس لو حق ا٠تي
 يذكروف العقود ا١تالية احملضة ُب باب البيوعات ويكوف ىو ا١تعٌت العاـ ١تصطلح البيوع.

ىذا من باب ا١تعٌت العاـ للبيوع وىي البيوع ا١تالية احملضة، وكلمة  :(إذا تباَيَع الرُجالفِ ) قولو:
الرجبلف ىذا الوصف طردي فلو تبايع امرأتاف، تبايع شريكاف، لو تباع أي شخص آخر فبل يلـز أف يكوف 

 رجلُت.
على ىذا اٟتديث إٔب ىنا يدلنا  :(فكلُّ واحٍد منهما بالِخياِر، ما لم يتفّرقا وكانا َجِميًعا) قولو:

مسألة مهمة وىي: ما يسمى ٓتيار اجمللس، ومعٌت خيار اجمللس: أف الشخصُت أو الرجلُت إذا تبايعا أحد٫تا 
ً         قاؿ: بعت. والثا٘ب قاؿ: اشًتيت. أو قاؿ: أجرت. وقاؿ الثا٘ب: استأجرت. أو اشًتيت منك سلم ا، وقاؿ                                                                                 

يار، كل عقد من العقود، لكل واحد                        ً     ً                            اآلخر: قبلت. أو صرفو ماال  نقدي ا وىكذا حىت الصرؼ يدخل فيو ا٠ت
من ا١تتبايعُت ا٠تيار ُب أف يفسخ العقد إٔب أف يتفرقا من ىذا اجمللس، ولو طاؿ اجمللس ساعة كاملة فإف ا٠تيار 

: أي )فكل واحد منهما با٠تيار ما ٓب يتفرقا(يستمر ساعة كاملة، ولذلك يقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
                                                           ً         م من يقوؿ: ما ٓب يتفرقا بالكبلـ. نقوؿ: ىذا ليس بصحيح؛ ألف ثعلب ا نقل عن من اجمللس، ومن أىل العل

ا١تفضل وىو أحد علماء اللغة أنو قاؿ: يتفرقا باألبداف ويفًتقا باللساف. فزيادة ا١تبٌت زيادة ُب ا١تعٌت، فلذلك 
مل ذلك، فقد جاء     ُ  كاف ي ع  -رضي اهلل عنهما–يتفرقا ٔتعٌت التفرؽ باألبداف، ويدؿ على ذلك أف ابن عمر 

فخرج لكي يدلل للناس ويبُت ٢تم أف ا١تقصود من اٟتديث إ٪تا  -رضي اهلل عنو–أنو بايع عثماف بن عفاف 
ىو التفرؽ باألبداف، فاٟتديث داؿ ُب نفسو على أف ا١تتبايعُت إذا تبايعا ُب ٣تلس فما داـ بأبداهنما ُب ذلك 

 لس.اجمللس فلكل واحد منهما ا٠تيار ُب حل ذلك اجمل
                                                                           ً         فإذا كاف ىذاف ا١تتبايعاف ُب مكاف ال ٯتكن ٢تما أف يتفرقا فيو كأف يكوف ُب سفينة مثبل  فيجلسوف 
، قدٯت ا ُب الزماف األوؿ وىم على ظهر السفينة، ىل نقوؿ: إف ىذه السفينة كلها                          ً     ً                                                                  ُب السفينة أربعة أشهر مثبل 

ُب ىذه اٟتالة ٓتصوص ىذه ا١تسألة افًتاقهما                                         ً             ُب ىذه ا١تدة األربعة أشهر يكوف ا٠تيار موجود ا أـ ال؟ نقوؿ:
    ً                                                                                          نسبي ا فصعود أحد٫تا على ظهر السفينة وبقاء اآلخر ُب بطنها ىذا تفرؽ باألبداف، ا١تكاف البعيد الكبَت مثل 
الساحة، ساحة البيع تفرقهما بأبداهنما ْتيث أف يكوف الشخص ُب جهة واآلخر ُب جهة وإف كانت 
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 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                              ُ                                      يلـز ا٠تروج من تلك الساحة ىذا ي عترب تفرؽ بالبدف فيكوف قد انتهى خيار الساحة مفتوحة على بعضها فبل
                               ُ                                                      اجمللس، إذف فخيار اجمللس يرجع إٔب الع رؼ عند التأمل ُب معٌت التفرؽ باألبداف فإف كاف غرفة ٤توطة 

كاف فا٠تروج من ىذه الغرفة، وإف كاف ُب ظهر سفينة فالصعود على أعبلىا وبقاء اآلخر ُب أدناىا، وإف  
     ً     ً                                       مكان ا واسع ا فعدـ نظر أحدىم لآلخر وتفرقهم بأبداهنم.

                ُ                                                                  واآلف جاءت أشياء أ خر ُب التعاقد وىو مثل التعاقد با٢تاتف، فإف التعاقد با٢تاتف اآلف أصبح 
الناس يتعاقدوف بو، ويصح التعاقد با٢تاتف إال العقود غَت احملضة وىو النكاح أما الطبلؽ فيجوز با٢تاتف؛ 

أما النكاح فقد صدر قرار اجملمع أنو ال ٬توز عقد النكاح با٢تاتف لعظم ىذا العقد وخطورتو ألهنا فرقة، 
                                       ً   واالحتياط ُب إثباتو فبل ينعقد بالنكاح مطلق ا.

                  ً                                        لو تعاقد اثناف بيع ا على ا٢تاتف فكيف يكوف منتهى خيار اجمللس؟. :ٔس
طاع ا٠تط ُب ىذه اٟتالة يكوف كثَت من ا١تعاصرين يرى أف انتهاء مدتو بانقطاع ا٠تط، فانق  جػ:

 انتهاء ١تدتو، وسنتكلم بعد قليل عن استثناء ُب خيار اجمللس.
 ما اٟتكمة ُب قضية جعل خيار اجمللس؟. :ٕس
نقوؿ: إف اٟتكمة ُب خيار اجمللس إ٪تا ىي مراجعة ا١ترء نفسو، فبعض الناس يستعجل ُب   جػ:

ئو، فلو أمضيناه لو على سبيل اإلطبلؽ رٔتا رجع فًتجاه                              ً             كبلمو، وكثَت من الناس يكوف مًتدد ا ُب بيعو وشرا
مرات كثَتة أف يقيلو، ورٔتا كاف غَت وازف لكبلمو، وىكذا، وإف فتحتا الباب على مصراعيو فإف من الناس من 
                                                                      ً      ً                  ىو شديد الًتدد فيبعك اليـو ويأتيك بعد شهر، ولذلك جاء الشرع فجعل لو خيار ا قليبل  ٯتكنو فيو أف يرجع 

يو، وٯتكنو أف يتأمل ُب بيعو وُب السعر ويرد بعد ذلك وىو خيار اجمللس فجعل لو ىذه ا١تدة وجعل إٔب رأ
ّ                                   العربة حد ىا بالعرؼ فيما يتعلق بتفرؽ األبداف.         

وىنا مسألة أخرى: أف بعض األئمة على جبللة قدرىم وسعة علمهم وىو اإلماـ مالك وأبو حنيفة 
اجمللس فقاؿ: إنو ال خيار ُب اجمللس. والسبب ُب ذلك: قالوا: ألنو  قد خالف ُب مسألة خيار -رٛتهما اهلل–

، والعقد البلـز ٬تب أف يكوف بات ا فكيف ٕتعل فيو خيار ا؟. إذف جعلتو جائز ا ١تدة ٜتس دقائق،                                      ً                   ً                  ً                عقد الـز
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عشر دقائق، نصف ساعة، ىذا ٮتالف حقيقة العقد، و١تا جاء ٢تم ىذا اٟتديث وىذا اٟتديث ٦تا ال إشكاؿ 
ً                                                                           صحتو فإف مالك ا رواه ُب ا١توطأ من طريق نافع عن ابن عمر وىو من أقوى السبلسل حىت لقد قاؿ ابن ُب              

عبد الرب: ىذا اٟتديث ال خبلؼ بُت ا١تسلمُت ُب صحتو حديث ابن عمر. فلما رواه مالك تعلل بعدـ 
عشرة أوجو  )إحكاـ األحكاـ(العمل بو بأنو ليس عليو العمل عند فقهاء ا١تدينة، وقد ذكر ابن دقيق العيد ُب 

ُ                                                                                           أ جيب عن ىذا اٟتديث هبا، ذكر أف اٟتنفية وا١تالكية أجابوا عن ىذا اٟتديث بعشرة أوجو ٍب رد ىذه األوجو 
                 ُ            ذكر وقاؿ: وكل ما أ جيب بو ىذا  -رٛتو اهلل–العشرة، ولن أذكر ىذه األوجو العشرة؛ ألف ابن عبد الرب 

                                           ُ          ظ أبا عمر بن عبد الرب مالكي لكن اٟتق أحق أف ي تبع وقاؿ: اٟتديث فإنو ضعيف وال شك. مع أف اٟتاف
      ُ                      ُ                                                   ٬تب أف ي عمل هبذا اٟتديث وكل ما أ جيب بو فهو ضعيف. لكٍت ذكرت ىذه األوجو العشرة من باب 
اإلشارة لفائدة: فإف ىذه األوجو العشرة ُب ىذا اٟتديث وسأشَت ٟتديث آخر بعده فيها ٥تالفة للحنفية وىو 

                          ً      ً     ً     ً                             ابن دقيق العيد فيها استدالال  أصولي ا رائع ا جد ا ال تكاد ٕتده عند كثَت من شراح  حديث ا١تصراة ذكر
اٟتديث حىت لقد قاؿ بعض العلماء وىو ا١تقبلي من علماء اليمن قبل الصنعا٘ب ُب بعض كتبو: ٝتعت 

ُب مباحث أشياخنا يقولوف: من أراد أف ينظر ُب الصنعة الفقهية واالستنباط من األصوؿ الفقهية فليقرأ 
البن دقيق العيد. ومنها ىذا اٟتديث با٠تصوص فقد ذكر ُب ىذا اٟتديث عشرة أوجو  )إحكاـ األحكاـ(

                                                                               ً            مثل قضية ٥تالفة الراوي ١تا روى، مثل عمـو البلوى، مثل االحتجاج ٓترب الواحد، وذكر تطبيق ا عليو ىذا 
سألة، ٬تب أف يتصور طالب العلم ا١تسألة اٟتديث مع الرد عليو فلذلك قراءة مثل ىذه ا١تسائل بعد تصور ا١ت

–قبل ٍب يقرأ ىذه اٟتجاج مع تصور ا١تسائل األصولية يكوف من أوضح ا١تسائل ُب التطبيق كما قاؿ ا١تقبلي 
 .-رٛتو اهلل

ٔتعٌت أف يقوؿ أحد ا١تتبايعُت لآلخر: ال خيار بيننا. ٮتَته أي ال  :(أو ُيخيػَّْر أحُدىما اآلخرَ ) قولو:
خيار وانتهى األمر، تريد البيع إذف ال خيار ٣تلس، ولذلك فإف إعماؿ ىذه اٞتملة ىو األؤب، وعلى ذلك 

ُ   ً                  فنقوؿ: إف الصحيح من ا١تذىب أف ا١تتعاقدين إذا نفيا خيار اجمللس إما نص ا أو ع رف ا فإنو ينتفي. يصبح       ً ال                                                                 
ً                                                        ً                    خيار بينهم، ينفيانو نص ا مثل أف يتبايع رجل وآخر فيقوؿ أحد٫تا لآلخر: ليس فيو خيار ا. والثا٘ب يوافق على                       
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ىذا، فلو تراجع بعد دقيقة أو نصف دقيقة الصحيح أنو ليس لو ذلك ١تاذا؟ ألهنما نفيا ا٠تيار، حق ٢تما 
   ُ                            ال ي عاوض عنو وإ٪تا يسقط بالًتاضي.تنازال فيو، ولذلك اٟتقوؽ ٬توز إسقاطها بالًتاضي، ىذا حق 

ُ   ً                                                              مثاؿ ا٠تيار ا١تسقط ع رف ا: اآلف التعامل االلكًتو٘ب الذي يبيع ويشًتي عن طريق االنًتنت أو يبيع                   
     ً                                    ً                                                  أحيان ا عن طريق الصرافات ىذه ليس فيها خيار ا، إذا قلت: نعم، انتهى األمر، فهنا ليس لك حق ا٠تيار 

بناء على التعارؼ، فأنت ما دخلت ُب ىذه التعامل االلكًتو٘ب إال فنقوؿ: إف خيار اجمللس ىنا قد سقط 
 وأنت تعلم أهنم قد نفوا خيار اجمللس، وىذا مبٍت على أف خيار اجمللس يسقط بًتاضي الطرفُت.

 أي تبايعا على أنو ال خيار بينهما. :(، فتبايعا على ذلكَ ) قولو:
أي لـز وال خيار بينهما، وقلت: إف إعماؿ ىذه اٞتملة أؤب من إ٫تا٢تا  :(فقد وجَب البيعُ ) قولو:

                                                                                    ً أو توجيهها بتوجيو بعيد فيكوف إسقاط خيار اجمللس أؤب وىو الصحيح من ا١تذىب وىو الصحيح دليبل  
 للحديث.

ْتديث  -رٛتو اهلل–أتى الشيخ  :(أو قاؿ: حتى يتفّرقا-البّيعاف بالخياِر ما لم يتفّرقا ) قولو:
حكيم بن حزاـ للتدليل على أف ابن عمر ٓب ينفرد برواية ىذا اٟتديث، إذ من الناس وىم اٟتنفية با٠تصوص 
  ُ                                                                                  ٓب ي عملوا ىذا اٟتديث ْتجة أف ىذا اٟتديث من أحاديث اآلحاد، وال شك أف روايتو من أكثر من ٥ترج 

عٌت ا١تتواتر عند الفقهاء كما بُت ومن أكثر من طريق تدؿ على تقويتو، ومعٌت ا١تتواتر عند ا١تناطقة ٮتالف م
ُب الرسالة، قبل أف يدخل معٌت ا١تتواتر عند ا١تناطقة، فا١تتواتر عند ا١تناطقة ىو  -رٛتو اهلل–ذلك الشافعي 

الذي يرويو اٞتمع الذي يستحيل عليهم الكذب، ومثل ىذا اٟتديث ال ٯتكن أف يكوف لو وجود ُب اٟتقيقة 
ا١تتواتر عند احملدثُت والفقهاء منذ القدـ فهو اٟتديث الذي اشتهر ٥ترجو  إال ُب طبقات دوف طبقات، وأما

رضي اهلل عن –واشتهر بُت الفقهاء، وىذا اٟتديث اشتهر ٥ترجو فقد رواه ابن عمر ورواه حكيم ورواه غَت٫تا 
من طريقهما                                    ُ                                         واشتهر عند الفقهاء حىت عند الذين ٓب ي عملوه كمالك وأيب حنيفة قد جاء أهنما روياه  -اٞتميع

 كما ُب ا١توطأ وغَته.
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ً                                                       ومن فوائد ذكر حديث حكيم أيض ا: أف حكيم من الصحابة الذين تأخر إسبلمهم فإنو من مسلمة                            
ً                                                وكاف على اٝتو حكيم ا عاش ستُت سنة ُب اٞتاىلية وستُت سنة ُب اإلسبلـ، وكاف  -رضي اهلل عنو–الفتح                  

 لذي أمر بو عمر.من كبار ٕتار الصحابة مع أنو ٓب يأخذ من العطاء ا
. :(البّيعاف بالخياِر ما لم يتفّرقا) قولو:  وىذا يدؿ على العمـو
 وحىت تدؿ على اٟتد الزما٘ب. :(أو قاؿ: حتى يتفّرقا) قولو:
 ىذه اٞتملة تفيدنا مسألتُت: :(فإف َصَدقا وبّينا بُوِرؾ لهما في بَيِعهما) قولو:

                                          ً        كل بيع مبارؾ، بل إف من البيوع ما يكوف مبارك ا، ومن   ا١تسألة األؤب: ُب قضية بركة البيع، فإنو ليس
                                               ً                                                    البيوع ما يكوف غَت مبارؾ، ومن البيوع ما يكوف وسط ا بينهما، فأما البيع ا١تبارؾ: فإنو الذي فيو يكوف ربح 

ا من جهة، وأىل العلم عندما تكلموا عن الربح ٓب يعنوا بالربح الربح الكبَت، وإ٪تا ٣ترد الربح فإنو بركة، وأم
الربح الكبَت فبل يلـز أف يكوف بركة، ولذلك ذكر اهلل عز وجل أنو فتح أبواب كنوزه لقاروف وغَته فجاءهتم 

ً                                                                         أمواؿ وأنو ٯتد الكافرين مد ا ويزيدىم من الربح الكثَت، فليس كثرة الربح عبلمة على الربكة وإ٪تا ٣ترد الربح.                          
                        ً               عن معٌت شرعي، فبل يكوف سبب ا الكتساب إٍب أو                                    ُ          ا١تعٌت الثا٘ب ُب بركة البيع قالوا: أال ي شغل البيع

                               ُ                                    ً             ً      ظلم أو  خديعة أو غش و٨تو ذلك وال ي شغل عن صبلة وطاعة، ولذلك من كاف صادق ا ُب بيعو مبارك ا لو 
ً                                                                 فيو فإنو ٕتده من أكمل الناس حرص ا على أداء الواجبات من الزكاة وأدائها والصبلة وغَتىا من الواجبات،                               

 ؤه عن عباداتو.   ُ               فبل ي شغلو بيعو وشرا
ا١تعٌت الثالث: أف ٙترة ىذا البيع وىو الربح يستخدمو صاحبو ُب الطاعة، فمن بورؾ لو ُب بيعو فإنو 

 سيجعل الربح ُب صلة رحم، وكسب ماؿ، و٨تو ذلك.
)كل جسد ا١تعٌت الرابع: أف أثره على البدف يكوف أعظم، ولذلك يقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

ا، يا أيها الناس، إف اهلل طيب ال يقبل إال طيبً )، وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم: ار أؤب بو(نبت من سحت فالن
ِإ٘بِّ ٔتَا  وإف اهلل تعأب أمر ا١تؤمنُت ٔتا أمر بو ا١ترسلُت، فقاؿ: }يَا أَيػ َها الر ُسُل ُكُلوا ِمَن الط يَِّباِت َواْعَمُلوا َصاِٟتًا

[ . ٕٚٔ: }يَا أَيػ َها ال ِذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقػَْناُكْم{ ]البقرة: وقاؿ[ ٔ٘تَػْعَمُلوَف َعِليٌم{ ]ا١تؤمنوف: 
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ٍب ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ٯتد يديو إٔب السماء: يا رب، يا رب، ومطعمو حراـ، ومشربو حراـ، 
بلؿ ا١تبارؾ فيو أف يكوف مؤثر ُب نفسية ، فمن بركة البيع اٟت(وملبسو حراـ، وغذي باٟتراـ، فأٗب يستجاب لو

ا١ترء وُب دعائو وُب عبادتو وإقبالو على اهلل عز وجل، فا١تعٌت الثالث: يستثمر ا١تاؿ ُب الطاعة، والرابع: مؤثر 
 على نفسو.

 نكتة:
              ُ                                                                  ومن النكت اليت ت ذكر ما جاء أف إماـ اٟترمُت اٞتويٍت مرة وىو من أوسع الفقهاء وأشهرىم ُب 

علم وكثرة تصنيف أنو مرة كاف يتكلم فبينما ىو يتكلم ُب درسو إذ بو يتلعثم فيو، يتأتأ يفأفأ أو  عصره سعة
                                                       ً      ً                              غَت ذلك فطأطأ رأسو ُب درسو وقاؿ: ىذا من أثر تلك ا١تصة. شيئ ا قليبل  فرجع ٟتالتو، وبعد انقضاء درسو 

فعلتها أكثر من مرة إذا  يكوف عادة من الطبلب من ىو ٬ترأ ويسأؿ فسألو ىذا اٞتريء فقاؿ: يا شيخ
جاءتك ىذه اٟتالة من تلعثم اللساف و٨تو ذلك قلت ىذه الكلمة وىي: ذلك من أثر تلك ا١تصة، فما معٌت 

ً      ً  : إف أيب كاف شيخ ا صاٟت ا -رٛتو اهلل–ذلك؟ فقاؿ  وصدؽ فإف أباه أبا ٤تمد اٞتويٍت من أئمة الفقو –              
 إثبات وتقرير العقيدة على مذىب أىل السنة صاحب كتاب السلسلة وىو من علماء السنة ولو كتب ُب

                          ً                                    وكاف أيب ال يرضى أف نطعم حرام ا، قاؿ: وكانت لنا جارية تأكل الربا  -واٞتماعة رٛتة اهلل على اٞتميع
                               ً                                                            فدخلت تلك اٞتارية علينا وكنت رضيع ا فوجدتٍت أبكي فألقمتٍت ثديها، فلما جاء أيب وعلم با٠ترب حاوؿ أف 

                                                                          ً  ارتضعتو منها فأخرج بعضو وبقي بعضو، قاؿ: وما بقي ىو أثره وأرى شؤمو اآلف. طبع ا ٮترج ىذا اللنب الذي 
أولئك أقواـ قلت ذنوهبم وسيئاهتم فعدوا وعرفوىا، و٨تن وكثَتوف يعٍت كثرت وال نستطيع عدىا إ٪تا نقوؿ  

 كالذباب ىكذا فيذىب.
هر عليو، فانظر كيف أف الصدؽ ا١تسألة الثانية: أف الصدؽ لو بركة، فكل صادؽ ُب قيلو لو بركة تظ

ً                                ُب البيع والشراء أثر ُب الربكة فيو، والصدؽ ُب اٟتديث أيض ا مؤثر أيض ا ُب صدؽ الرؤيا، ولذلك النيب صلى            ً                                                   
، والصادؽ ُب قيلو مذكور ْتسن الذكر وطيب الذكر )أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثًا(اهلل عليو وسلم قاؿ: 

ُب ٚتلة الكبلـ: كذبت. فقاؿ: تقوؿ ٕب: كذبت؟ واهلل ١تا قاؿ لو رجل عند غَته، ولذلك عمر بن عبد العزيز 
                      ُ                            فمن شـؤ الكذب أف الذي ي عرؼ عنو الكذب يرد حديثو وال  ما كذبت منذ عرفت أف الكذب يضر أىلو.
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ُ                                      ي قبل العلم عنو، وكذلك ُب الفقو، وسبحاف اهلل العظيم من ع رؼ عنو الكذب حىت ُب الفقو يكوف اجتهاده                                                     ُ
ً                                                                                د ا ومردود عليو، وإذا ْتثت وجدت أف من أسباهبا أنو يكذب ُب لسانو ولذلك شـؤ الكذب كبَت    ً    ضعيف ا ج

ً                                               جد ا ومن شؤمو حىت ُب البيع أنو يكوف سبب ُب ٤تق الربكة.   
 ىذه اٞتملة تفيدنا مسألتُت: :(وإف َكَتما وكذبا ُمِحقْت بركُة بيِعهما) قولو:

، أي إف كذبا )وإف كتما وكذبا ٤تقت بركة بيعهما(ا١تسألة األؤب: ُب قولو صلى اهلل عليو وسلم: 
  ً                                                                                  ٚتيع ا ٤تقت الربكة من الطرفُت، وأما إف كذب أحد٫تا دوف اآلخر فإف ٤تق الربكة يكوف من طرفو ال من 

 الطرؼ اآلخر.
لكذب فإف الكتماف ىو عدـ اإلخبار، ا١تسألة الثانية: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قرف الكتماف با

والكذب ىو اإلخبار ٓتبلؼ اٟتقيقة، فجعل الكتماف والكذب سواء ُب اٟتكم، والفقهاء يقولوف: إف 
الكتماف إ٪تا ىو الكتماف للوصف الذي ٯتنع الشخص من شراء السلعة أو ينقص قيمتها. فإذا علمت أف ُب 

ً        السلعة وصف ا قد يكوف عند زيد ٦تدوح ا وعند  ً      عمرو مذموم ا فليس الزم ا أف يكوف الوصف مذمـو دائم ا أو          ً                                                 ً          ً         
                                                     ُ                                    وصف عيب لكن ىذا الوصف عند زيد ال ٬تعلو يقبلها، أو أنو ي نقص الثمن عنده فإهنم يقولوف: يكوف من 
الكتماف الذي يكوف سبب حملق الربكة، ومسألة البيع بشرط الرباءة من العيب اٟتديث عنها طويل ولكن رٔتا 

 دما نتكلم عن الشروط، عندما يقوؿ الشخص: بعتك على أف كل عيب تراه ليس ٕب تعلق بو.نشَت ٢تا عن
 *** المتن ***

 باب ما نُهي عنو من البُيوع.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
بذكر البيوع ا١تنهي عنها، والسبب:  -رٛتو اهلل–بدأ الشيخ : (باب ما نُهي عنو من البُيوع) قولو:

                                      ً                                        األصل ُب البيوع اإلباحة واٞتواز والصحة ٚتيع ا إال ما استثٍت من البيوع وىي ا١تنهي عنها. ما سبق ذكره أف
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وقبل أف نبدأ بذكر ىذه البيوع ا١تنهي عنها لنعلم أف النهي ُب البيوع ينقسم إٔب نوعُت، وىذا 
    ً        وحرام ا وىذا                                                                          ً التقسم مؤثر ومهم ُب معرفة صحة العقد، إذف ٬تب أف نفرؽ بُت أمرين: بُت كوهنا حبلال  

اٟتكم التكليفي، وبُت كوهنا صحيحة وفاسدة وىذا ىو اٟتكم الوضعي، فقد يكوف البيع حراـ لكنو صحيح، 
 فالبيوع ا١تنهي عنها ُب الشرع تنقسم إٔب قسمُت:

ي عنها ٟتق اهلل عز وجل، ومثالو: البيوع احملرمة اليت هن ي عن بيع ذاهتا مثل  ُ                   القسم األوؿ: بيوع هن                                                 ُ                  
                                          ً       ً                                   ٠تنزير ىذه ٟتق اهلل عز وجل، فلو باع امرؤ خنزير ا أو ٜتر ا أو ما أٟتق هبما أو ما ُب حكمهما فإف ا٠تمر وا

العقد باطل، ٬تب أف يرد ٢تذا الثمن و٢تذا العُت، حىت لو تلفت العُت ٬تب عليو أف يرد، باع شخص آلخر 
عل ُب   ً                                  ً                          ٜتر ا يرد لو الثمن حىت لو شرب ا٠تمر، طبع ا الصحيح ال يرد لو الثمن و  ُ      إ٪تا الثمن يؤخذ منو عقوبة و٬ت                            

عل  ُ    ا١تصارؼ، وىذه للشيخ تقي الدين لو فيها رسالة كاملة ُب أنو يؤخذ منو الثمن الذي اشًتى بو ا٠تمر و٬ت                                                                                           
ي عنو ٟتق اهلل. ُ             ُب مصارؼ ا١تصلحة وال ي رد لشارب ا٠تمر؛ ألنو بذلو ُب حراـ، والربا هن                                          ُ                   

ي عنها ٟتق العب ُ               القسم الثا٘ب: بيوع هن  ُ                 اد، مثل الغرر فإف الغرر إ٪تا هن ي عنو ٟتق العباد.                                                
 ما الذي ينبٍت على ذلك؟. س:
ي عنو ٟتق اهلل فإنو باطل فاسد، والباطل والفاسد سواء عند اٞتمهور،  جػ: ُ                                                              ينبٍت على ذلك أف ما هن                     

ي عنو ٟتق العباد فإنو صحيح لكنو معلق على رضا صاحب اٟتق، وىذه ا١تسألة على الراجح وىي  ُ                                                                                  وما هن      
                 ً  ة ُب ا١تذىب قوية جد ا اختيار الشيخ تقي الدين وىي األقرب وتستقيم بو أحواؿ كثَت من الناس، وىناؾ رواي

تقوؿ: إف كل بيع منهي عنو فإنو فاسد سواء كاف ٟتق اهلل أو ٟتق العباد. وسيمر معنا بيع ا١تنابذة ٟتق 
العباد؛ ألنو غرر، ففقهاء ا١تذىب يقولوف: إنو باطل. ومن الفقهاء من يقوؿ: إف البيوع وا١تنهيات عنها إف  

اسد وإف كاف لصفة من صفاتو فإنو ليس بفاسد. والصحيح ما كاف ا١تنهي عنو لذات ا١تعقود عليو فإنو ف
 ذكرت قبل قليل ُب التفريق بُت حق اهلل وحق العباد.

 *** المتن ***
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؛ أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم نهى -رضي اهلل عنو-عن أبي سعيٍد الُخدري  - ٜٕ٘
يُقلَّْبو أو ينظَر إليو. ونهى عن الُمالمسِة.  عن الُمنابذة. وىي: طرُح الرجِل ثوبَو بالبيِع إلى الرُجٍل قبلَ 

 والمالمسُة: لمُس الثوِب ال ينظُر إليو.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم نهى عن الُمنابذة. وىي: طرُح الرجِل ثوبَو بالبيِع إلى ) قولو:

ىنا ذكر ُب حديث أيب سعيد النهي عن  بيعُت: بيع ا١تنابذة، وبيع  :(الرُجٍل قبَل يُقلَّْبو أو ينظَر إليو
ا١تبلمسة، وُب ىذا اٟتديث تفسَت ٢تذين البيعُت، فإنو ذكر أف ا١تنابذة ىي طرح الرجل ثوبو بالبيع إٔب الرجل 

يحُت قبل أف يقلبو أو أف ينظر إليو، ىذا التفسَت ذكر اٟتافظ ابن حجر: أف ظواىر الروايات اليت ُب الصح
أهنا من قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم، وجاء ُب رواية عند النسائي أنو قاؿ: وزعم أنو طرح الرجل وكذا. 
قالوا: وقولو: زعم. يدؿ على أف الذي قاؿ زعم ليس الصحايب؛ ألف الصحايب ال ٯتكن أف يقوؿ: أف النيب 

، -رٛتو اهلل–رج على ىذا رواية النسائي زعم، وإ٪تا الراوي عن أيب سعيد فتكوف مدرجة، فيكوف التفسَت مد
اختلفوا ُب تفسَت معٌت ا١تنابذة وا١تبلمسة بناء على ىل  -رٛتهم اهلل–وبناء على ذلك نقوؿ: إف الفقهاء 

                                                                                            ً  التفسَت ىذا مرفوع للنيب صلى اهلل عليو وسلم أـ ىو مدرج بناء على رواية النسائي اليت فيها: وزعم؟ طبع ا 
ٔتعٌت واحد أو متقارب وُب معنا٫تا بيع اٟتصاة، فمن الفقهاء من قاؿ: إف ا١تنابذة ا١تنابذة أو ا١تبلمسة 

: إف النيب -وىذا قوؿ بعض الشافعية وىذا قوؿ ضعيف–وا١تبلمسة متعلقة بالصيغة. ما معٌت ذلك؟ يقولوف 
نو نبذ إليو صلى اهلل عليو وسلم هنى عن ا١تنابذة وا١تبلمسة. بدؿ أف أقوؿ: بع واشًتيت، خذ وأعطيتك. كأ

و١تسو فقط فيقولوف: ىذا ا١تنهي عنو. إذا كاف النبذ وا١تبلمسة نائبُت عن الصيغة، ما ىي الصيغة؟ والشافعية 
ال يروف بيع ا١تعاطاة، إال ١تا جاء الغزإب قاؿ: ٬توز ٟتاجة الناس. كل واحد عندما يدخل  -رٛتهم اهلل–

 تعطيو ويضرب باأللة ويرى السعر أمامو ويعطيو للبقاؿ قد ال يكلم صاحب البقالة وقد ال يعرؼ عريب
وانتهى األمر، ما كلمتو وال كلمك خذ وأعطٍت ىذا بيع ا١تعاطاة، الشافعية يقولوف: ال ٬توز. و١تا تكلم الغزإب 
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قاؿ: ىذا صعب ُب الزماف األوؿ وتعامل الناس كثَت فيو فقاؿ: ٬توز ُب األشياء ا٠تسيسة دوف النفسية. 
       ً                             ً                    ً                        ٬توز مطلق ا وىذا الدليل ال يدؿ عليو مطلق ا، فهذا معٌت بعيد جد ا، وقد ثبتت أحاديث أخرى واٟتقيقة أنو 

تدؿ على ا١تعاطاة، إذف التفسَت األوؿ: أف ا١تنابذة وا١تبلمسة واٟتصاة متعلقة بالصيغة قوؿ ضعيف، وإف كاف 
 ذكره الشافعية با٠تصوص.

سة نفي ا٠تيار. ٔتعٌت أف يقوؿ: إف ىذه السلعة لك ومن الفقهاء من قاؿ: إف ا١تراد با١تنابذة وا١تبلم
حىت تلمسها، أو حىت تنبذىا إليك، إذا نبذهتا إليك انتهى خيارؾ. ىذا من باب نفي ا٠تيار، فإف كاف 
                                                                        ُ                     ا١تقصود نفي ا٠تيار ا١تقبوؿ مثل نفي خيار اجمللس نعم، وأما خيار الرؤية فإنو ال ي نفى إال بانتهاء صفتو، 

 يل.وسنشَت لو بعض قل
ومن الفقهاء من قاؿ: إهنا متعلقة بالعلم ليس با٠تيار. فيكوف الذي هنى عن النيب صلى اهلل عليو 
                   ً                                                                       وسلم ىو أف تشًتي شيئ ا ال تعلمو، فالذي يطرح لك يكوف والذي تلمسو ُب الليلة الظلماء خذ ىذه عشرة 

               ً              يكوف اللمس نائب ا عن الرؤية ُب  أقمشة الذي تلمسو منها من باب ا٠تيار، فهو ٓتمسة، أو ُب الليلة الظلماء
                                          ً                                                   الليلة الظلماء من غَت تأكد ٦تا ٭تس فيكوف متعلق ا ٔتاذا؟ بالعلم، ىذه ثبلثة تفسَتات، ٣تمل ما قيل وىناؾ 
أقواؿ كثَتة ال ٗترج عن ىذه الثبلثة: إما متعلقة بالصيغة، أو با٠تيار، أو متعلقة بالعلم، وىذا التفسَت الثالث 

ألنو قاؿ: ىو طرح الرجل ثوبو بالبيع قبل أف يقلبو أو ينظر إليو. ىذا ٓتمسة فَتمي  ىو األقرب للحديث؛
عليو الثوب وما يدري ىل الثوب مشقوؽ أو ليس ٔتشقوؽ؟، ما لونو؟ ما جودتو؟ ما طولو؟ ما قصره؟ ال 

ال يعرؼ         ً                                                                       يعرؼ شيئ ا فهو جهل با١تبيع، ولذلك ىذا ُب اٟتقيقة دليل على عدـ صحة ا١تبيع اجملهوؿ الذي 
وصفو، وُب مثلو ا١تبلمسة وىو ١تس الثوب ال ينظر إليو، أما إف كاف ٯتكن إدراكو باللمس والسبق ٔتعرفة 

                                            ً                                 وصفو فهذا أمر آخر، لكن ٣ترد اللمس بالليل مثبل  أو مع إغبلؽ العينُت فإنو منهي عنو.
على الصحيح وىو  إذف ىذا اٟتديث هبذه التفاسَت يدلنا على أف النيب صلى اهلل عليو وسلم هنى

التفسَت الثالث الذي دؿ عليو اٟتديث وظاىر رواية الصحيحُت أنو من تفسَت النيب صلى اهلل عليو وسلم 
                                              ُ                                                    وىو األقرب: أف ا١تراد با١تبلمسة وا١تنابذة بيع ما ٓب ي علم صفتو وإ٪تا ٔتجرد اللمس أو النبذ أو اٟتصاة أو ما ُب 

 ع.حكمها، وىذا دليل على شرط العلم با١تبي
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 ١تا اشًتط ُب الشرع العلم با١تبيع؟ العلم بصفتو؟ أو بعدده و٨تو ذلك؟. س:
ألف ىذا يؤدي إٔب الغرر، فإذا كاف العلم با١تبيع غَت متحقق فالبيع حراـ، وىل العقد صحيح أـ  جػ:

ق ليس بصحيح؟ على القاعدة اليت ذكرت قبل قليل ىو صحيح، ١تاذا؟ ألف النهي عنو للغرر والغرر ألجل ح
ُ                                                                                    العباد وما هن ي عنو ٟتق العباد فالبيع صحيح لكنو معلق على رضا من لو اٟتق، فإذا رمي ٕب القماش فإذا بو             
                                                                              ً                  يساوي ٜتسة وقبلتو أو ٓب يعلم البائع فإذا بو يساوي عشرة فقاؿ: أرجعو كنت أتوقع شيئ ا آخر. فلو اٟتق وٕب 

ذا ا٠تيار من أي أنواع ا٠تيار؟ عدـ العلم با١تبيع اٟتق، اٞتاىل منا لو اٟتق أف يفسخ العقد؛ ألنو خيار، وى
فهناؾ خيار اٞتهل با١تبيع، ومشهور ا١تذىب أف بيع ا١تبلمسة وا١تنابذة باطل، ١تاذا؟ إما ألف النهي يقتضي 
          ً                                                                                     الفساد مطلق ا، أو ىنا من ال يرى ىذه القاعدة من متأخري اٟتنابلة الذين تأثروا بالشافعية وغَتىم يقوؿ: 

 ىنا لذات ا١تعقود عليو. والصحيح: أف العقد صحيح ولكنو يبقى ا٠تيار.ألف النهي 
 *** المتن ***

)ال تَػَلقَّوا ؛ أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: -رضي اهلل عنو-عن أبي ُىريرة  - ٕٓٙ
وا الغنَم. وَمن الرُّكباَف، وال يبْع بعُضكم على بيِع بعٍض، وال تناَجُشوا، وال يبْع حاضٌر لباٍد، وال ُتَصرُّ 

 . ابتاَعها فهو بخيِر النََّظَرين، بعد أف يحلَُبها، إف َرِضيها أمسَكها، وإف َسِخطها ردَّىا وصاًعا من تمٍر(
 .)وىو بالخيار ثالثًا(وفي لفٍظ: 

 :*** الشرح ***
ذكر فيو ٜتسة أشياء من البيوعات منهي عنها، وىذه  -رضي اهلل عنو–ىذا حديث أيب ىريرة 

ي عنها؛ ألجل الغرر، فالصحيح أهنا عقود معلقة على خيار من لو حق ا٠تيار.البي ُ                                                                   وعات ا٠تمسة كلها هن                   
 مفردات الحديث:

ا١تراد الذين يأتوف إٔب البلداف سواء كانوا حاضرة أـ بادية أو ٨تو ذلك  :(ال تَػَلقَّوا الرُّكبافَ ) قولو:
ي عنو ٟتق  ُ          ٦تن ال يعرؼ السوؽ، فيتلقاه عند ظاىر ا١تدينة فيشًتيها قبل أف ٬تلبها إٔب السوؽ، وىذا النهي هن                                                                                     

ً      وىو أيض ا ٟتق  اثنُت: ٟتق ىذا الركباف القادـ بتجارتو؛ ألنو رٔتا لو أدخلها إٔب السوؽ لكاف سعرىا أغلى،       
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أىل البلد، فإف ىؤالء التجار اللذين يتلقوف الركباف ُب أطراؼ ا١تدينة رٔتا منعوا ىؤالء الركباف من دخو٢تا 
فباعوىا بأغلى من ٙتنها، لكن لو قلنا: ىنا الغرر من الذي لو حق أف يفسد العقد؟ إما الشخص الركباف أو 

        ُ                                      البلد وت باع. وىذا مثل األحاديث اليت جاءت ُب قضية أىل البلد إذا علموا فيقولوف: تذىب ُب داخل 
 االحتكار وما ُب معناه، والقاعدة واحدة ُب اٞتميع.

ىذا معناه أي إذا انعقد البيع وكاف ُب مدة ا٠تيار فجاء  :(وال يبْع بعُضكم على بيِع بعضٍ ) قولو:
إذا ًب ولـز وانتهى ا٠تيار حىت لو  شخص آخر فقاؿ: إ٘ب أريد أف أشًتي أو أف أبيع علي بيع أخي. ألف البيع

جاء واحد باع عليك ال يهم، أنا اشًتيت منك ىذه القنينة برياؿ فتم البيع، فجاء٘ب شخص بعد يومُت 
فقاؿ: سأبيعك مثلها بنصف لاير. ىذا بيع على بيع أخي األوؿ، ىنا ليس ٕب اٟتق أف أفسخ العقد األوؿ إال 

ر أغلى من الثمن، ىنا ليس ا١تقصود ُب اٟتديث، ا١تقصود ُب اٟتديث             ً                   ألجل وجود مثبل  تدليس إذا كاف السع
ُب وجود ا٠تيار و٫تا خياراف: خيار مدة الشرط، أو خيار اجمللس، إذا بعتٍت ىذه القنينة برياؿ وخبلؿ مدة 

٘ب                                                                   ً                        خيار اجمللس أو خبلؿ مدة خيار الشرط وكاف البائع الثا٘ب يعلم أف ىناؾ شرط ا بينكم فيأٌب البائع الثا
فيقوؿ: سأبيعها لك بنصف لاير. ىذا منهي عنو فبل تبع على بيع أخيك، إذف مىت يكوف البيع على بيع 
ا بوجود ىذين ا٠تيارين الذي ىو 

 
                             أخي؟ ُب مدة ا٠تيار، خيار اجمللس، وخيار الشرط، بشرط أف يكوف عا١ت
ً
                                                          

ً          أيض ا رواية: البائع الثا٘ب، وُب حكم البيع على بيع أخيو الشراء على شرائو، وقد ثبت  )ال يشًتي على   
، وصورهتا: أشًتي منك ىذه القنينة برياؿ. وخبلؿ مدة ا٠تيار؛ خيار الشرط أو خيار اجمللس اليت ىي شرائو(

ً                   للبائع يأٌب شخص آخر ويقوؿ: سأشًتيها منك بريالُت. أي أغلى، وُب معناىا أيض ا قالوا: االختصاص.                                                                     
                        ً                   ابن سعدي، االختصاص ليس بيع ا ولكن التقدـ على  وىذه ذكرىا بعض ا١تشايخ ا١تعاصرين والشيخ

االختصاص مثل ماذا؟ شخص متقدـ على وظيفة ليست إال لواحد وال يلـز أف تكوف وظيفة حكومية فقد 
تكوف وظيفة عند شخص ما، فتقدمك ٤تل أخيك ىذا يكوف ُب حكم بيع ا١تسلم على بيع أخيو؛ ألنو كأنو 

ً                                                   أيض ا وبنص اٟتديث فيو قالوا: وال ٮتطب على خطبتو. إذا علم  تقدـ ألخذ االختصاص لو، وُب معناه   
ا با٠تطبة وأهنم وافقوا على األوؿ فبل ٬توز لو أف يذىب  امرأا١تسلم بأف 

 
                                                خطب امرأة أخرى أي كاف عا١ت
ً
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ليخطب على خطبة أخية، وىذا النهي ٟتق العبد فإذا فعل الشخص البيع ألخيو يبقى ا٠تيار لؤلوؿ لو اٟتق 
 ل ىذا البيع.    ُ  أف ي بط

معٌت التناجش وىو أف يرفع ُب سعر السلعة من ال يريد شراءىا، البائع يأٌب  :(وال تناَجُشوا) قولو:
ُب ا١تزايدة ويأٌب معو شخص آخر فيقوؿ: ارفع السعر. ٜتسة؟ ال زد إٔب عشرة فيكوف الشخص اآلخر الذي 

ع من ا١تزايدة بأف يأٌب ا١تشًتوف فيقولوف: ال نريد ىو متواطأ مع البائع فيزيد فيها، وُب معٌت ا١تناجشة االمتنا 
ً                                                   أف نزيد عن ا١تبلغ الفبل٘ب ٍب تكوف اليـو لفبلف وغد ا لفبلف. ىذا فيو ظلم للبائع ولذلك نص الفقهاء ومنهم                                             
ٚتع من أىل العلم فقهاء اٟتنابلة والشافعية وغَتىم أف ىذه صورة من صور النجش، وىناؾ صورة ثالثة 

؟ مقيسة عليها اخ تارىا الشيخ تقي الدين فقاؿ: إف الزيادة ُب السـو من النجش. مثل ماذا الزيادة ُب السـو
                                                 ُ                                    عندما يأتيك شخص بسلعة يقوؿ: بكم ىذه القنينة؟ ىي ت باع برياؿ ُب السوؽ، فتقوؿ: ٓتمسة. لكي 

آالؼ درىم                                                                    ً           ٯتاكس ولذلك ا١تماكسة من العقل كما قاؿ ٤تمد بن جعفر بن أيب طالب كاف كرٯت ا ينفق عشرة
وٯتاكس ُب ربع درىم، فقيل لو؟ فقاؿ: ١تا أعطي الناس إ٪تا أعطيهم ٓتلقي و١تا أبيع فإ٪تا أبيع بعقلي. 
                                                                                         ً   فا١تماكسة من ٘تاـ العقل ولذلك العاقل ىو الذي ٯتاكس، فيزيد السـو عليو لكي إذا ماكسو ٓب يأت كثَت ا، 

رفع السعر علي ٍب اشًتاىا بالسعر الذي ىو  يقوؿ شيخ اإلسبلـ: إف ىذا من النجش. فبل ٬توز، لكن لو
أغلى من سعر السوؽ حقيقة أصبح لو خيار آخر غَت خيار النجش وىو خيار الغنب، باعها بسعر أغلى، 
، ىذا رأي الشيخ تقي الدين وىي مسألة  ىنا لو ٓب يبعو بسعر أعلى لو اٟتق ُب ا٠تيار ألنو زاد عليو السـو

)التجار فجار إال من صدؽ وبر وقليل ما النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: فيها نظر عند الفقهاء، ولذلك 
 ، واإلماـ أٛتد ١تا تكلم أفضل الكسب قاؿ: أفضلو اإلجارة.ىم(

وا١تراد ببيع اٟتاضر للباد ما جاء تفسَته ُب حديث ابن عباس وسيأٌب  :(وال يبْع حاضٌر لبادٍ ) قولو:
عٌت أال يأٌب اٟتاضر للبادي الذي ُب السوؽ فيقوؿ لو: أنا سآخذ                              ً    بعد حديثُت قاؿ: ال يكوف لو ٝتسار ا، ٔت

منك ىذه السلع وأبيعها لك. ألنو أراد عرضها ُب السوؽ ووضعها فيو فتباع بسعر سوقها، وإ٪تا ٬توز بيع 
                             ً                                                               اٟتاضر للباد يعٍت أف يكوف ٝتسار ا للباد مثل ماذا الباد؟ مثل صاحب ا١تزارع يأٌب با٠تضروات والفواكو. 

                           ً           مىت ٬توز للحاضر أف يكوف ٝتسار ا للبادي؟.  :س
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 قالوا: ُب أحد ثبلث صور ٬توز لو: جػ:
                                                                                    ً  اٟتالة األؤب: إذا جاء البادي بسلعتو ٢تذا اٟتاضر قصده وقاؿ: بعها ٕب. ىنا تبيعها فتكوف ٝتسار ا 

وجده ُب السوؽ فإنو لو، تبيعها والربح بينكما أو على أجرة أو ما اتفقتما عليو، ٓتبلؼ إذا ٓب يقصده وإ٪تا 
 ال ٬توز لو أف يأٌب ويقوؿ لو: أنا سآخذىا منك وأتؤب بيعها عنك.

اٟتالة الثانية: أف ال ينوي البادي ٗتزينها وإ٪تا ينوي بيعها، إذ بعض السلع ٯتكن ٗتزينها كأف ٕتعل 
اٟتاضر للبادي ُب ىذه                                                           ً               ُب ا١تستودعات وا١تخازف فما أمكن ٗتزينو جاز للحاضر أف يكوف ٝتسار ا لو فيو فيبيع 

                                                                           ً        ً               ا١تسألة، وليس معٌت البادي أنو من البادية وإ٪تا البادي الذي ليس من اٟتاضرة؛ مزارع ا، بدوي ا معو أقط ومعو 
                                                 ً                                           ٝتن مثل الزماف األوؿ، رجل ال يعرؼ البلد قد يكوف حاضر ا ُب بلده لكن بالنسبة ٢تذه البلد باد أي خارج 

مع لتباع ُب هناية الشهر أو هناية السنة، فما داـ أهنا عنها، أراد أف يأخذ ىذه السلعة و٬ت ُ                                                  علها ُب مستودع ٕت                
عت ُب مكاف ٓب ينز٢تا ُب السوؽ اآلف لتباع، ٓب يأت البادي ليبيعها ُب السوؽ وإ٪تا أراد أف ٬تمعها لكي  ُ                                                                                          ٚت 

                                                         ً      ً  تباع مرة واحدة، كونو أراد ٚتعها معٌت ذلك أنو أراد فيها سعر ا معين ا.
إذا كانت السلع ليست من السلع الضرورية، فإف ىذا اٟتديث ٤تموؿ على السلع  اٟتالة الثالثة:

ً                                                 الضرورية اليت عليها حاجة الناس ويتعاملوف هبا دائم ا، وىي اليت جاء النهي عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب                                                
لع الضرورية النهي عن احتكارىا، فإف النهي عن االحتكار والنهي عن بيع اٟتاضر للباد كلو متعلق بالس

                                      ً                                                  فقط، فلو أف ىذا البادي جاء من الصُت مثبل  ومعو شنطة ساعات ىذه الشنطة الساعات ليست من السلع 
                                                                              ً          ً الضرورية، فالناس باإلمكاف يعيشوف بدوهنا فهنا ٬توز لشخص أف يأتيو فيقوؿ: سأكوف ٝتسار ا لك ووكيبل  

 ز االحتكار و٬توز بيع اٟتاضر للبادي فيها.عنك ُب بيعها. إذف ما دامت ليست من السلع الضرورية فإنو ٬تو 
 ١تاذا الشرع خص ذلك بالسلع الضرورية؟. س:
ألف ىذه السلع الضرورية ٬تب أال ٭تتكرىا التجار، وإ٪تا كما قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب  جػ:

فالكل  ، اجعلها تدخل السوؽ)يرزؽ اهلل عزو جل الناس بعضهم ببعض(بعض الروايات عند أىل السنن: 
٤تتاج ٢تا فبل يكوف ىناؾ ارتفاع مصطنع من التجار وال ا٩تفاض يفعلو آخروف باإلضرار بآخرين وإ٪تا يكوف 
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                                                                                   ُ    بناء على العرض والطلب ا١توجود ُب السوؽ، وىذه من مقاصد الشريعة ُب البيع والشراء ولذلك ص نفت 
 السلع إٔب ىذين القسمُت.

عل ا١تصراة، ي ربط على ثدي    ُ  َ وال ت ص   :(وال ُتَصرُّوا الغنمَ ) قولو: ُ            ُ             روا بفتح الصاد وىو األفصح أي ٕت                              
لب يومُت أو ثبلثة، ىذا من باب التدليس على ا١تشًتي؛ ألنو يأٌب فيشًتي  ُ                                                              الغنم وما ُب حكمها فبل ٖت                       
                                   ً                             ً     ً                     الشاة أو يشًتي ا١تاعز ويرى ضرعها مليئ ا فيظنها ذات حبلب كثَت، ٗترج لبن ا كثَت ا، فيحلبها ثبلث حلبات 

بعد ذلك يتبُت التدليس من عدمو فإذا حلبها ُب اليـو األوؿ سيأٌب ُب اليـو الثا٘ب أو الثالث فيكتشف أهنا ٍب 
ً   ليست كذلك إ٪تا ىي مدلسة ولذلك هني النيب صلى اهلل عليو وسلم عن تصرية الغنم؛ ألف فيو تدليس ا وغش ا       ً                                                                                  

ً                                 وُب حكمها أشياء كثَتة جد ا، ُب الزماف األوؿ كاف يضربوف أمثل ة تتعلق باٞتواري والعبيد؛ ألهنم كانوا                      
عل على السيارات وُب غَتىا وىذا ليس خاص ا  ً   يباعوف، وأما ُب زماننا ىذا فهو واضح كبعض البويات اليت ٕت                                      ُ                                                     

 بالسلع الضرورية وإ٪تا لكل السلع.
ظرين، الفقهاء ومن ابتاعها أي ابتاع ا١تصراة، فهو ٓتَت الن :(وَمن ابتاَعها فهو بخيِر النََّظَرين) قولو:

قالوا: ومن ابتاعها فهو ٓتَت النظرين ىو عائد لؤلخَت فقط. على ا١تذىب، وأما السابقة األربعة فكلها باطلة 
واختار الشيخ تقي الدين وىو الصحيح أف من ابتاعها فهو ٓتَت النظرين. إٔب ىنا تقف لو ٓب تكن ىناؾ 

فيشمل كل ا٠تمسة فإنو ٓتَت النظرين، وىذه سبق تكملة أنو يشمل ٚتيع البيوع ا٠تمسة السابقة كاملة 
 تأصليها قبل قليل.

 أي رضي ْتا٢تا وإف كانت مصراة أمسكها. :(إف َرِضيها أمسَكها) قولو:
 أي ٓب يرضها. :(وإف َسِخطها) قولو:
مسَكها، وال ُتَصرُّوا الغنَم. وَمن ابتاَعها فهو بخيِر النََّظَرين، بعد أف يحلَُبها، إف َرِضيها أ) قولو:

ىذه ا١تسألة من ا١تسائل الكبار اليت خالف فيها اٟتنفية اٞتمهور  :(وإف َسِخطها ردَّىا وصاًعا من تمرٍ 
                      ُ                                                      فقالوا: إنو ال ٯتكن أف ي عمل ْتديث أيب ىريرة ُب ا١تصراة؛ ألنو ٥تالف للقاعدة الفقهية.

 القاعدة الفقهية ما ىي؟.  س:
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              ً                                                                      أف من أتلف شيئ ا ضمن مثلو أو قيمتو، ا١تثليات ا١تتفق عليها بُت الفقهاء ا١تكيبلت وا١توزونات،  جػ:
فمن اشًتى من آخر مد من أرز ٍب تلفت ُب يده فأراد ردىا فإنو يرد مثلها، ىذا مثلي، أو قيمتها ٦تا ليس لو 

١توزونات فهو قيمي، والرواية الثانية ُب مثلي وىو ا١تكيبلت وا١توزونات على قوؿ اٞتمهور، ما عدا ا١تكيبلت وا
ا١تذىب وىو الصحيح: أف ا١تثليات ُب ا١تكيبلت وا١توزونات وُب غَتىا حىت ُب ا١تصنوعات مثل السيارة وُب 

 غَتىا، إذف ا١تتلفات إما مثلي وإما قيمي. 
ً     كأس ا                                                                           ً وا١تصراة ىنا ٤تل إشكاؿ؛ ألف الذي حلب اللنب من ىذه الشاة ُب اٟتقيقة قد يكوف قليبل      

، أي )ردىا وصاًعا من ٘تر(                       ً                                            كأسُت ثبلثة، وقد يكوف كثَت ا ومع ذلك قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم للجميع: 
ً                                                                   رد الشاة ورد معها صاع ا واحد ا من ٘تر، إذف ىنا جعل الصاع يشمل القليل والكثَت، والشياه ٗتتلف فليست        ً                     

مهور أعملوا ىذا اٟتديث وتكلم عن ابن دقيق العيد                                     ُ           واحدة، فقالوا: ىذا ٮتالف القياس. فلم ي عملوه، واٞت
                  ً                                             ً      ً                مسألة أصولية تدليبل  من باب ٗتريج الفروع على األصوؿ ُب ىذه ا١تسألة كبلم ا طيب ا يراجعو اإلخواف 
ويستفيدوف منو بعد تصورىم ا١تسألة، واٞتمهور يقولوف ىو كذلك والنيب صلى اهلل عليو وسلم قدره من باب 

ع من التمر، ولذلك ال ٬توز إبدالو بصاع من غَت التمر كاألرز أو كالرب فبل بد أف أوسط القيمة فهو صا 
 يكوف صاع ٘تر، وىذا ا٠تيار خيار تدليس، وقد ذكرنا قبل قليل خيار العيب وىنا خيار التدليس.

 ما الفرؽ بُت العيب والتدليس؟. س:
لتدليس أف يكوف البائع علم العيب أف يكوف ُب السلعة عيب ال يعلمو صاحبو، وىنا خيار ا جػ:

 العيب ولكنو أخفاه ودلسو لكي يزيد ُب السعر، وىنا أثبت النيب صلى اهلل عليو وسلم خيار التدليس.
، )وىو با٠تيار ثبلثًا(قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم:  :وفي لفٍظ: وىو بالخيار ثالثًا() قولو:

     ُ                               قد ال ي كتشف إال بعد شهر، اشًتيت من شخص خاص با١تصراة وليس ُب كل خيار تدليس، فإف التدليس 
سيارة وبعد شهر إذا هبا مصدومة وما اكتشفت ىذا العيب الذي فيها إال بعد شهر من حُت تعلم يكوف لك 
لب من أوؿ يـو أو ثا٘ب يـو أو ثالث يـو على أقصى تقدير  ُ                                                     اٟتق ليس ثبلثة أياـ، ٓتبلؼ الشاة فإهنا ٖت                                    

ُ                                    عليو وسلم جعل الثبلثة؛ ألنو رٔتا ح لبت من اليـو األوؿ فتكتشف ُب الثا٘ب، ولذلك قالوا: إف النيب صلى اهلل                                
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                   ً                                                                            ورٔتا كاف طعامها كثَت ا فزاد لبنها يومُت وىكذا. ولذلك جعل النيب صلى اهلل عليو وسلم منتهاىا ثبلثة أياـ، 
 فالثبلثة أياـ متعلقة بالتصرية.

ُ            أمد لو ليس ثبلثة أياـ، لكن إذا و جد ما يدؿ                                          ً    يبقى عندنا ُب التدليس قلنا: إف التدليس مطلق ا ال                                
على الرضا فقد سقط ا٠تيار، إما الرضا النصي كأف يكوف شخص دلست لو سيارة فرضي هبا وما داـ أنو 
ً                                                رضي سقط ا٠تيار، والداللة اٟتالية أيض ا كذلك على الصحيح، لكن على خبلؼ بُت أىل العلم وُب                                  

 ا١تذىب ُب رابط الداللة اٟتالية.
 * المتن *****

، أّف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم نهى -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بِن ُعمر  - ٕٔٙ
كاف الرجل يبتاُع الَجزوَر إلى أف تُنَتَج الناقُة، ثم   -وكاف بيًعا يتبايُعُو أىُل الجاىليةِ -عن بيِع حبل الَحَبلة 
 تُنَتَج التي في بطِنها.

 بنتاِج الجنين الذي في بطِن ناقتو. -وىي: الكبيرُة المسنةُ -ؼ قيل: إنو كاف يبيُع الشارِ 
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
اٟتبل ىو اٟتمل واٟتبلة  :(أّف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم نهى عن بيِع حبل الَحَبلة) قولو:

اٟتامل وىو ُب معٌت النهي عن بيع اٟتمل، وإ٪تا ذكر النيب حبل اٟتبلة اٟتمل الثا٘ب أي النتاج الثا٘ب؛ ألف 
ىذه الصيغة وىذه الصورة كانت مشهورة عند أىل اٞتاىلية، فذكر ىذه الصيغة فما ُب حكمها ُب معناىا، 

                   ً      ً       من حكمها ال شك دخوال  أولوي ا اٟتبل.
ىذه اٞتملة نستفيد منها أف النيب صلى اهلل عليو وسلم  :(وكاف بيًعا يتبايُعُو أىُل الجاىليةِ ) ولو:ق

ٝتاه حبل اٟتبلة، فأتى باللفظ حبل اٟتبلة ألنو من تعامل اٞتاىلية، ورٔتا الناس غَتوا فيو فجعلوا البيع للحبل 
     ً                       ف بيع ا يتبايعو أىل اٞتاىلية.األوؿ فنقوؿ: ىو منهي عنو، ولذلك استفدنا ىذا من قولو: وكا

 ما معٌت النهي عن حبل اٞتبلة؟. س:
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٢تا معنياف ذكرا ُب ىذا التفسَت وكبل٫تا صحيح: التفسَت األوؿ ىو الذي قاؿ: كاف الرجل يبتاع  جػ:
              ُ              ُ                                                                اٞتزور إٔب أف ت نتج الناقة ٍب ت نتج اليت ُب بطنها. ىذا الذي يسمونو البيع إٔب أجل، ومعٌت ىذه اٞتملة أف

                                                   ّ                                           الشخص يبتاع اٞتزور، يبتاع الناقة، يبتاع أي شيء ىنا مث ل باٞتزور إٔب أف تلد الناقة فإذا ولدت ىي أو 
ً                                                                 غَتىا ٍب نتج النتاج بعده دائم ا تنتج بعد ثبلث سنوات، فالناقة قد تلد بعد ثبلث سنوات وبعضها تتأخر                            

بنتها رد لو الناقة األؤب، إذف يقوؿ: أنا  واهلل أعلم، وبعضها تقبل التلقيح وبعضها ال تقبل، فإذا ٛتلت بنت
سأشًتي منك ىذه الناقة إٔب حُت تلد وىي حامل ٍب اليت ولدهتا تلد مرة أخرى فأرد لك الناقة األؤب، إذف 
بيع موقت إٔب أجل ٣تهوؿ، وىذا منهي عنو لسببُت فهو بيع باطل؛ ألف صفة العقد والشرط الذي فيو 

 : أي شرط باطل ُب العقود ينقسم إٔب قسمُت:ٮتالف حقيقة العقد، والقاعدة
القسم األوؿ: شرط ٮتالف حقيقة العقد، ىو الذي ٮتالف حقيقة العقد، ما حقيقة العقد؟ التمليك 

.                                                                              ً يلغي التمليك، فالذي ٮتالف حقيقة العقد يعود على العقد بالبطبلف فيكوف العقد باطبل 
                                          ً  العقد، ٙترة العقد، قد توجد وقد ال توجد أحيان ا القسم الثا٘ب: شرط ٮتالف مقتضى العقد، أي أثر 

 فالشرط وحده يبطل والعقد صحيح.
ُ                                                            سأطبق ىذا الشرط الذي ذ كر ىنا على القاعدة اليت ذكرناىا: األصل إذا بعتك شيء ىو ملكك،                       
                                                                                  ً    وعندما أقوؿ لك: إف ىذا الذي ُب ملكك مدة معينة ٍب سَتجع ٕب. خالف حقيقة العقد ىذا ليس بيع ا، 

ً                                                   م لك ا، عقد آخر، ما ىو؟ اهلل أعلم، إذف خالف العقد وأبطلو.ليس    ِ 
لكن انظر الشرط الثا٘ب الذي ٮتالف أثر العقد: لو قلت لك: بعتك ىذه السيارة على أال تبيعها 
ألحد. فممكن أف تبيع ىذه السيارة و٦تكن تتلف عندؾ، فمقتضى أثر العقد بيع السيارة، مقتضى العقد 

، )كل شرط ليس ُب كتاب اهلل فهو باطل(قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم:  ىذا يبطل الشرط ولذلك
 ، ىنا أبطل الشرط؛ ألنو من آثار العقد وليس حقيقة العقد. )اشًتيها واعتقيها فإف الوالء ١تن أعتق(

إذف ىذا النهي الذي جاء عن النيب صلى اهلل عليو وسلم وىو تأقيت العقد الذي ال يقبل التأقيت 
عقد بالبطبلف، مثل عقد النكاح، فلو تزوج رجل امرأة وقاؿ: تزوجتك ١تدة شهر. ىذا الشرط باطل يعود لل

بالكلية؛ ألف ىذا الشرط خالف حقيقة العقد إذ حقيقة العقد أف النكاح نكاح رغبة وليس نكاح تأبيد 
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 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

وىو نكاح ا١تتعة، التأبيد ىذا زواج النصارى ال يكوف ىناؾ طبلؽ، فنقلو هبذا الشرط إٔب عقد آخر ٤تـر 
؛ ألف الزوج  ولذلك احملققوف من أىل العلم قالوا: إف الزواج بنية الطبلؽ ا١توجود اآلف عند الناس ىو ٤تـر
                     ً      ً              ً                                                 والزوجة قد تشارطا شرط ا عرفي ا إف ٓب يكن نصي ا غَت مكتوب على ا١تفارقة فجعلوا العقد مؤقت وىو عقد 

، وىو الذي أفىت بو الشيخ ابن باز  كما ُب اٞتزء التاسع والعشرين من فتاويو أف ىذا العقد   -هللرٛتو ا–٤تـر
٤تـر الزواج بنية الطبلؽ ْتسب ما يتعارؼ عليو الناس ُب زماننا، وبعض أىل العلم جعلو ألجل اجملهوؿ 

ً                                            واألجل اجملهوؿ أيض ا رٔتا يأٌب ُب ٤تل آخر. إذف ىذا ىو التفسَت األوؿ.                
نو كاف يبيع الشارؼ وىي الكبَتة ا١تسنة بنتاج اٞتنُت الذي ُب التفسَت الثا٘ب: ما فسره الشيخ قاؿ: إ

بطن ناقتو. النهي الثا٘ب ١تعٌت حبل اٞتبلة: ىو بيع ما ُب البطن فيأٌب الشخص فيبيع الشارؼ يقوؿ: بعتك 
                     ُ                    الشارؼ الكبَتة اليت ال ت رجى لركوب وال ٟتمل وال-ىذه الناقة ُب مقابل اٟتمل الذي ُب بطن الناقة الثانية 

فيبيعها باٟتمل الذي ٓب يولد بعد، وىذا منهي عنو ألجل اٞتهالة فبل ٬توز، ولذلك بعض الناس  -١تا ُب معناه
يبيع اٟتمل ُب بطن الناقة و٢تا صور اآلف ١تا كثر تعامل الناس باإلبل أصبحوا ٬تعلوف ٢تا صيغ متعددة كلها 

ً                                  ة جد ا منها بيع الضراب، عندما يأٌب شخص عائدة للنهي عن بيع اٟتبل، وُب معٌت بيع اٟتبل أشياء كثَت     
فيبيع ضراب الذكر الفحل، فهذا ال ٬توز؛ ألنو ٣تهوؿ ىل ٖتمل أو ال، ومقداره؟ اهلل أعلم، وُب معناه بيع 
البيض ُب بطن الدجاج قبل أف ٮترج فبل ٬توز، لكن مىت ٬توز بيع ىذه األشياء؟ إذا كانت من باب التبع، 

                 ً                                                    الناقلة وحدىا مثبل  بعشرة آالؼ وىي حامل بإحدى عشر، فهذا ٬توز؛ ألهنا من باب يبيع الناقة مع ٛتلها، ف
                                                 ً                  ً                             التبع؛ ألف القاعدة الشرعية أف التابع تابع فيجوز تبع ا ما ال ٬توز استقبلال  ولكن بيعها على سبيل االنفراد 

.  ٤تـر
 سؤاؿ ورد للشيخ:

ً                                                   سائل يقوؿ: إذا اشًتيت غرض ا ُب السوؽ وانكسر أو تلف ُب يدي ا١تشًتي فهل يلزمٍت دفع  س:                        
 العوض؟.

 نقوؿ: إذا انكسر العوض فلو حاالت: جػ:



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٔٛ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 اٟتالة األؤب: إف كاف بتفريط منك فبل شك أنك تضمن.
قد نص الفقهاء                                    ُ                                         اٟتالة الثانية: إذا كاف من غَت تفريط ت قلب السلعة فانكسرت فإف كاف قبل التبايع ف

على أف السلعة ا١تعروضة إذا أخذىا ا١تشًتي وىو يقلبها أو ٯتشي ّتانبها فسقط من غَت فعل منو فليس ىو 
ا فإنو ال ضماف عليو، ال يلـز أف يضمنها، يشًتي كأس ا من ا١تاء مثبل  ٛتلتها معي قبل أف  ً              ً                  الذي رماىا قصد                                                ً              

لي عليو ىو؛ ألهنا من باب التقليب على البائع؛ أصل إٔب احملاسب سقطت مٍت وانكسرت فضماهنا ليس ع
ُ                                ألنو ليس بتفريط مٍت، وإذا كاف بعد البيع وقبل القبض ٓب أقبضها بعد  فضماهنا على الصحيح على البائع،                                                              

                ً                                                  إذا ٓب يكن تفريط ا، وإذا كاف بعد البيع وبعد القبض فضماهنا على ا١تشًتي.
  



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٔٛ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 ٖٔالشريط: 
 *** المتن ***

سوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم نهى عن بيِع الثمرِة حتى يبدُو صالُحها، وعنو، أف ر  - ٕٕٙ
 نهى البائَع والمشتِري.

، أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: نهى عن -رضي اهلل عنو-عن أنس بِن مالٍك  - ٖٕٙ
(بيع الثّْماِر حتى ُتزِىي. قيل: وما ُتزِىَي؟ قاؿ:  اهلل الثمرَة، بم )أرأيَت إذا منَع . قاؿ: )حتى تحمرَّ

 .يستحلُّ أحدُكم ماَؿ أخيو؟(
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم نهى عن بيِع الثمرِة حتى يبدُو صالُحها، نهى البائَع ) قولو:

ىذا اٟتديث ىو مثل األحاديث الذي قبلو ُب النهي عن بيوع الغرر، وسبق معنا أف األمور اليت  :(والمشتِري
هنى الشارع عن التعامل هبا ال ٗتلو عن واحدة من ثبلث: إما أف تكوف من عقود الربا، أو من عقود الغرر، 

 ُب هناية الباب، وحديث عبد                            ً                                       أو أف يكوف ا١تعقود عليو منهي ا عن بيعو كا٠تمر وا٠تنزير وغَت ذلك ٦تا سيأٌب
ىو ُب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صبلحها، والسبب ُب هني الشارع عن  -رضي اهلل عنهما–اهلل بن عمر 

بيع الثمرة قبل بدو صبلحها ١تا فيو من الغرر، ولذلك قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب اٟتديث الذي بعده 
، فدؿ ذلك على أف النهي عن بيع رة ٍب يستحل أحدكم ماؿ أخيو؟()أرأيت إذا منع اهلل الثمحديث أنس: 

 الثمرة قبل بدو صبلحها إ٪تا ىو ألجل الغرر.
 ىذاف الحديثاف فيهما من الفقو مسائل:

ا١تسألة األؤب: أننا ٬تب أف نفرؽ عندما نتحدث عن بيع الثمرة عن بيع وصف ٙترة وعن بيع عينها، 
ؤلعياف؛ فأما بيع األوصاؼ فهو أف يقوؿ شخص لصاحب مزرعة: أريد وىناؾ بيع لؤلوصاؼ، وىناؾ بيع ل

                                                        ً                             ً     من ٙتر مزرعتك أو من زروعها كذا وكذا بالصوؼ الفبل٘ب، أريد ٘تر ا من النوع الفبل٘ب، أو أريد شيئ ا من 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٗٔٛ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

الورقيات هبذا الكم وىذه الصفة، وبيع موصوؼ الثمر ليس ىو ا١تنهي عنو بل ىو جائز قبل بدو الصبلح، 
ً                                       بيع ا١توصوؼ قبل بدو الصبلح، و٬توز بيعو أيض ا ١تن ال ٯتلكو؛ ألف من ا١توصوفات وسنتكلم ُب فيجوز                                        

                                                                ً                        الدرس القادـ عن بيع ا١توصوؼ من باب السلم فيجوز أف يبيع شخص آلخر ٘تر ا وليست عنده مزرعة؛ ألنو 
بيع الثمر ا١توصوؼ موصوؼ، فما قاؿ: ٘تر ىذه الشجرة بعينها. إذف ىذا النوع األوؿ من بيع الثمر وىو 

 وىو جائز بشرطو الذي سيأٌب ُب باب السلم.
النوع الثا٘ب من بيع الثمرة: بيع الثمرة ا١تعينة، فيأٌب الشخص لصاحب مزرعة فيقوؿ: إف ىذه 
الشجرة، أو شجر ىذا اٟتائط سأشًتيو منك. إذف حدد الشجرة إما بعينها أو ْتسب موضعها ىذا ا١توقع، 

ائط وىكذا، ىذا النوع يسمى بيع لؤلعياف وال ٬توز ىذا البيع إال بعد أف يبدو صبلح شرؽ اٟتائط، غريب اٟت
فبل ٬توز بيع ٙتر معُت إال بعد بدو  -رضي اهلل عن اٞتميع–الثمر؛ ٟتديث ابن عمر وحديث أنس وجابر 

ذا إذا  صبلحو، فإف كاف الثمر غَت معُت فيجوز قبل البدو وقبل حىت أف ٭تمل بل من غَت مالك للشجر، ى
                ً  كاف الشجر موصوف ا.

ا١تسألة الثانية: كيف ٨تكم ببدو الصبلح؟ جاء ُب حديث أنس أف النيب صلى اهلل عليو وسلم: هنى 
، ىذه الزيادة من أىل العلم من يرى أهنا )حىت ٖتمر(                 ُ                           عن بيع الثمار حىت ت زىي. فقيل: وما تزىي؟ قاؿ: 

)حىت ، لكنها وردت ُب حديث أصرح أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: )حىت ٖتمر(مدرجة وىي لفظة: 
ً                                                        ، من حديث أنس أيض ا ُب الصحيح، فبُت ىنا النيب صلى اهلل عليو وسلم أف بدو الصبلح ٖتمار أو تصفار(                 

ثمرة                                                         ً                                    يكوف بتغَت لوهنا فتحمر الثمرة أو  تصفر أو تسود إف كانت عنب ا و٨تو ذلك، فيتغَت لوهنا فينتقل للوف ال
بعد نضجها، وليس ا١تقصود كل ٙتر البستاف، وإ٪تا ظهور الثمر ُب بعض الثمر مؤذف بظهوره ُب باقيو، 
والسبب أف الشارع جعل اٟتد إٔب بدو الصبلح؛ ألف الثمر ال ينتفع بو ُب الغالب إال بعد بدو الصبلح، ما 

 .                                ً                         أحد يأكل ٙترة قبل بدو صبلحها، نادر ا إال ُب شيء معدود من الثمر
ا١تسألة الثالثة: أف ىناؾ مستثنيات ٬توز فيها بيع الثمر قبل بدو صبلحو، قالوا: ومن ىذه 
                                             ً                                       ا١تستثنيات بيع الثمر بشرط جثو. كأف يشًتي شخص ٙتر ا قبل بدو صبلحو ولو منفعة ُب جثو قبل بدو 

ا فيقوؿ: أشًتي أي نوع من ىذ ً                           الصبلح، يريد أف ٬تعلو علف، اآلف مثبل  الشعَت غإب جد  ا الذي ٓب يبد                                 ً            



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٘ٔٛ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

، ففي ىذه اٟتالة يقولوف: ٬توز بيعو قبل بدو صبلحو بشرط                      ً                    ً                                                   صبلحو وأجزه وأجعلو علف ا. لو مصلحة فيو مثبل 
 جزه قبل بدو الصبلح، ىذه اٟتالة األؤب.

اٟتالة الثانية: قالوا: ٬توز بيع الثمر ا١تعُت قبل بدو صبلحو مع أصلو. بأف يبيع ا١ترء الشجرة بثمرىا 
ٙترىا بعد، أو يبيع ا١تزرعة كاملة بالشجر والثمر الذي فيها وإف ٓب يبد الثمر، وىذه متفرعة عن قاعدة وٓب يبد 

، فيجوز ُب ىذه اٟتالة بيع الثمر قبل بدو صبلحو مع أصلو.                       ً                  ً                                                   التابع تابع، فيجوز تبع ا ما ال ٬توز استقبلال 
ً        اٟتالة الثالثة: وىي من مشهور ا١تذىب وفيها خبلؼ أيض ا ُب ا١تذ ىب وبُت اٞتمهور قالوا: لو باع                                               

ا١ترء الثمرة ١تالك األصل. ُب أحايُت يكوف الشجر ملك شخص والرجل لو الثمرة، فمشهور ا١تذىب أنو ٬توز 
بيع الثمرة قبل بدو صبلحها ١تالك األصل، والرواية الثانية ُب ا١تذىب: أنو ال ٬توز بيع الثمرة قبل بدو 

األصل وإ٪تا باع الثمرة منفردة فيدخل ُب عمـو اٟتديث. وا١تسألة فيها صبلحها ١تالك األصل؛ ألنو ٓب يبع 
 خبلؼ.

ا١تسألة الرابعة: وىي قضية ىل ىذا النهي وىو النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صبلحها يبطل العقد 
عقد                                                                                  ُ      أـ ال يبطلو؟ ذكرنا ُب الدرس ا١تاضي أف النواىي اليت جاءت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ىل ت بطل ال

 أـ ال؟ فقلنا: إف فيو ثبلثة آراء:
القوؿ األوؿ: أف كل هني ورد عن النيب صلى اهلل عليو وسلم يقتضي فساد ا١تنهي عنو فيفسد العقد 

                             ً   ويبطل. وىذا مشهور ا١تذىب تطبيق ا.
ً           القوؿ الثا٘ب: إف كاف النهي عائد ا لذات ا١تعقود عليو أبطلو أو أفسده، وإف كاف عائد ا لصفة من                                                 ً                              

 فإنو يصح. وىذه طريقة اٞتمهور. صفاتو
                                                        ً                  ً        القوؿ الثالث: إف كاف النهي ٟتق اهلل عز وجل فالعقد يكوف باطبل  والتصرؼ يكوف باطبل  سواء ُب 

ً                       عقود أـ ُب غَتىا وإف كاف النهي ٟتق اآلدميُت فإف العقد يكوف صحيح ا ولكنو معلق على إذهنم.                                                           
، وقلنا: إف التفريع سيكوف على -رٛتو اهلل–لدين وقلنا: إف الطريقة الثالثة ىي اختيار الشيخ تقي ا

ً                            ، وذكرنا أيض ا أف العقود ا١تنهي عنها ثبلث -رٛتهم اهلل–ىذه الطريقة؛ ألهنا أقرب لطريقة فقهاء اٟتديث             
فقلنا: ما كاف النهي فيو من باب الربا أو كاف النهي عنو ألجل أنو منهي عنو لذات ا١تعقود عليو فإنو ٟتق اهلل 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٙٔٛ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

، وما كاف من باب الغرر فإف العقد يكوف صحيح ا، واسًتجع ىذا الكبلـ ألبٍت عز وجل ف ً                         يكوف العقد باطبل                                           ً               
عليو مسألة، ذكرت قبل قليل: إف النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صبلحها أنو من باب بيوع الغرر، فاألصل 

)ٔتا اشًتاه فيذىب عليو                                                        ُ              أف يكوف النهي ىنا ال يقتضي الفساد؛ ألنو ٟتق العبد، لكي ال ي ؤخذ مالو الذي
، ٙترتو يأٌب هبا جائفة فتتلفو، يقوؿ أىل العلم ١تا ذكروا ىذه القاعدة: إف ما كاف يستحل أحدكم ماؿ أخيو(

                                                 ً                                         من باب الغرر فإنو على ثبلث درجات: أشده ما كاف مًتدد ا بُت الوجود والعدـ وىو الذي يسمى القمار، 
 فالغرر ثبلثة أنواع:

       ً                            ً  ف مًتدد ا بُت الوجود والعدـ يسمى قمار ا.النوع األوؿ: ما كا
                         ً                                            النوع الثا٘ب: ما كاف مًتدد ا ُب وجود صفة من صفاتو أو انتفائها فهو الغرر.

 النوع الثا٘ب: الغرر اليسَت الذي انعقد اإلٚتاع على إباحتو.
                                                                                 ً  فالنوع األوؿ القمار الذي ٭تتمل أف يوجد وال يوجد، ولذلك شدد الشارع ُب باب القمار تشديد ا 

ً                                                  شديد ا وىذا الًتدد بُت الوجود والعدـ أٟتقو بعض أىل العلم  با١تنهي عنو ٟتق اهلل  -مع أنو من باب الغرر–   
ا أو جعلو لعب ا عز وجل، قالوا: ألف فيو معٌت اإلٯتاف بالقدر. الذي يلعب بالقمار أو يقا ً              ً  مر سواء ٝتاه عقد                

فهو ُب اٟتقيقة فيو قدح ُب إٯتانو بقضاء اهلل عز وجل وقدره واعتقاده أف األمر قد يأٌب ىكذا صدفة من غَت 
قصد ومن غَت عمل من آدمي ومن غَت إرادة، ولذلك فإف الشارع ١تا جاء ُب باب القمار با٠تصوص مع أنو 

من لعب بالنردشَت، فكأ٪تا صبغ يده ُب ٟتم ): -واٟتديث ُب مسلم–قاؿ  من الغرر شدد ُب ٖترٯتو حىت إنو
                              ً                                                        ، مع أنو من باب الغرر لكنو نظر ا ألنو مًتدد بُت الوجود والعدـ بالكلية فيكوف من باب القمار (خنزير ودمو

  ُ                           فن قل إٔب التحرٙب ٟتق اهلل عز وجل.
ذا النهي ٟتق اهلل عز وجل؛ ألنو وما يتعلق ببيع الثمرة قبل بدو صبلحها من أىل من يرى أف ى

                                               ً                                                  قمار، قد توجد الثمرة وقد ال توجد، فعندما تشًتي ٙتر ا وقد بدأ طلعو ُب أولو، احتماؿ ورود اآلفة عليو كبَتة 
ً                 ً                                                                             جد ا فقد ال يثمر مطلق ا فلذلك ىو مًتدد بُت الوجود والعدـ فهو شبيو بالقمار، فلذلك نقوؿ: إف العقد ىنا   

، والدليل  : آخر اٞتملة ُب اٟتديث األوؿ: هنى البائع وا١تشًتي. مع          ً          يكوف باطبل                        ً                                               على أف العقد يكوف باطبل 
أف العقد لو قلنا: إنو غرر. يكوف من صاّب ا١تشًتي فهو معلق على إرادتو، ولذلك فالصحيح وىو مشهور 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٚٔٛ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

لعقد : أف بيع الثمرة قبل بدو صبلحها ا-رضواف اهلل عليهم–ا١تذىب وىو قوؿ كثَت من فقهاء السلف 
دد العقد أو ينشئ عقد ا جديد ا أو يلغي العقد فالعقد باطل وال نقوؿ:  ً       ً                                     باطل، فإف بدا صبلحها فإما أف ٬ت                      ُ                             

 إنو معلق على إرادة ومشيئة منشئ العقد وىو ا١تشًتي.
 ىذه ىي ا١تسائل األىم ُب مسألة بيع الثمرة قبل بدو صبلحها.

 *** المتن ***
قاؿ: نهى رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  -اهلل عنهمارضي -عن عبد اهلل بن عباٍس  - ٕٗٙ

أف تُتلّقى الرُّْكباُف، وأف يَِبيَع حاِضر لباٍد. قاؿ: فقلُت البن عباٍس: ما قولُو: حاضٌر لباٍد؟ قاؿ: ال يكوُف 
 لو سمسارًا.

 :*** الشرح ***
 عة.                                            ً                    ىذا اٟتديث سبق شرحو ُب حديث أيب ىريرة قبل تقريب ا ثبلثة أحاديث أو أرب

 مفردات الحديث:
سبق معنا معٌت تلقي الركباف : (نهى رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أف تُتلّقى الرُّْكبافُ ) قولو:

 ومن ا١تستثٌت فيو من الصور األربع.
أف يبيع اٟتاضر الذي يسكن اٟتاضرة، لباد أي الذي بدا عن ىذه  :(وأف يَِبيَع حاِضر لبادٍ ) قولو:

ا أخرى لكنو يسمى باد ألنو  ً                          البلد سواء كاف باد ُب جل وقتو أو باد ُب بعض وقتو، فقد يكوف حاضر ا ُب بلد        ً                                                             
أتى ٢تذه اٟتاضرة من بدو، وقد جاء ُب بعض الروايات أظن من حديث أنس أنو قاؿ: هنينا أف يبيع اٟتاضر 

ً                                            اد ولو كاف أخ ا لو أو قريب. فدؿ ذلك على أف ىذا النهي عاـ.للب              
سبق معنا ما  :(قاؿ: فقلُت البن عباٍس: ما قولُو: حاضٌر لباٍد؟ قاؿ: ال يكوُف لو سمسارًا) قولو:

 يتعلق بشرح ىذا اٟتديث.
 *** المتن ***
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 عليو وسلم قاؿ: نهى رسوُؿ اهلل صلى اهلل -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن ُعمر  - ٕ٘ٙ
عن الُمزابَنِة، أف يبيَع ثمَر حائطو إف كاف نخاًل بتمر كياًل، وإف كاف كرًما أف يبيَعو بزبيٍب كياًل، أو كاف 

. نهى عن ذلك كلّْو.  زرًعا أف يبيَعو بكيِل طعاـٍ
قاؿ: نهى النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم عن  -رضي اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل  - ٕٙٙ

ينار  الُمَخابَرِة، والُمحاَقلِة، وعن الُمَزابنِة، وعن بيِع الثمرِة حتى يبُدو صالُحها، وأف ال تُباع إال بالدّْ
 والدّْرىِم، إال الَعَرايا.

 الُمحاقلُة: بيُع الحنطِة في ُسنبلها بصافيٍة.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
 -رٛتو اهلل–ىذا اٟتديث أورده الشيخ  :(الُمزابَنةِ نهى رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن ) قولو:

بعد حديثي النهي عن بيع الثمار بعد بدو صبلحها؛ ألف ىذه صورة من صور بيع الثمر بعد بدو صبلحو، 
ا١تزابنة ىو بيع للثمر بعد بدو صبلحو ولكنها ٤ترمة فهو من صور بيع الثمر بعد بدو صبلحو ومع ذلك 

 ٦تنوع. 
                                         ً         ً           ً            ة كما جاء قاؿ: أف يبيع ٙتر حائطو إف كاف ٩تبل  بتمر كيبل  وإف كاف كرم ا أف يبيعو وا١تراد با١تزابن

. معٌت ىذا الكبلـ أف يكوف الشخص عنده مزرعة ٩تل ٍب بعد بدو الصبلح بعد أف ٭تمار التمر           ً                                                                              بزبيب كيبل 
لو أف يقطعو ا١تشًتي  أو يصفار يريد أف يبيعو، فلو باعو بالدراىم والدنانَت صح البيع ببل إشكاؿ؛ ألنو ٬توز

                             ً    ُ                  ً                                        وقتما يشاء، اآلف يصرب عليو قليبل  حىت ي صـر إٔب أف يكوف ٘تر ا ىو حر ينتظر، لكن لو باعو بتمر آخر يعٍت 
عل على ىيئة أكياس أو ُب  ُ                        باع ىذا التمر الذي على الرأس وىو رطب بتمر يابس، بالتمر ا١تكنوز الذي ٬ت                                                                     

ً         ة وىو بيع الرطب بالتمر الذي يكوف جاف ا أو يابس ا، وىذا تنك أو ٨تو ذلك، ىذا ىو ا١تقصود با١تزابن         ً                                    
اٟتديث مناسبتو ُب باب بيع الثمار واضحة فإنو صورة من بيع الثمر بعد بدو صبلحو لكنو منهي عنو، 
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ولكن ُب اٟتقيقة لو تأملنا ُب النهي فإف النهي إ٪تا ىو ألجل الربا، ولذلك الفقهاء يتكلموف عن ٖترٙب ا١تزابنة 
  البيوع ا١تنهي عنها وإ٪تا يذكرونو ُب باب الربا، فَتوف أف ا١تزابنة من باب الربا.ليس ُب

 كيف يكوف بيع ا١تزابنة ربا؟.  س:
نذكر أنواع الربا على سبيل اإلٚتاؿ ثبلثة أنواع ىي األساسية فيو وىناؾ صور منهم من جعلها  جػ:

 نواع الربا ثبلثة:  ً      ً                                           نوع ا رابع ا كالشافعية وىو ربا اٟتط والتنقيص لكن أىم أ
                           ً                                                         النوع األوؿ: ربا الفضل منفرد ا، ومعناه الزيادة فقط من غَت تأخَت، أعطيك ٜتسة آصع من التمر 

 وتعطيٍت اآلف ستة آصع من التمر، ٜتسة بستة ىذا يسمى ربا الفضل.
ئة لاير فًتد                               ً                     ً               ً            ً   النوع الثا٘ب: ربا النسيئة منفرد ا، وىو كأف أعطيك مبلغ ا وترده ٕب متأخر ا، أعطيك مثبل  ما

ا أو بعد غد، فكل ما كاف من باب الصرؼ وفيو تأخر فهو ربا  ً                                                        ٕب ٜتسُت دوالر ا أو ٜتسة وعشرين دوالر غد                        ً          
 نسيئة.

                                      ً                                                   النوع الثالث: ربا ٬تمع الفضل والنسيئة مع ا وىو الذي يسمى بربا اٞتاىلية أو تسميو ربا الديوف، 
يئة، وىو كأف أعطيك ٜتس رياالت تردىا ٕب بعد والذي يسميو ربا اٞتاىلية أي الذي ٚتع ربا فضل ونس

                                                                              ً        أسبوع عشرة، أعطيك ٜتسة آصع من التمر تردىا ٕب بعد شهر عشرين وىكذا، إذف إذا ٚتع فضبل  ونسيئة 
ي ربا اٞتاىلية أو ٝتي ربا الديوف.  ُ                                ٝت 

 فائدة:
ن النوع عندما تقرأ ُب كتب الفقو ستجد أهنم يقسموف الربا إٔب نوعُت: ربا فضل، ونسيئة، فأي

                                                                                     ً     ً     الثالث؟ ىم ُب اٟتقيقة أدخلوا الثالث ُب النسيئة؛ ألهنم يروف أف النسيئة ُب الغالب ال تكوف تأخَت ا ٣ترد ا إال 
 ُب صور قليلة، وإال فإهنم أدخلوا ربا اٞتاىلية ُب النسيئة فعدوه من أعظم صور النسيئة.

رٙب مقاصد، بينما ربا اٞتاىلية الذي ىو ربا              ً                  ً                   ربا الفضل ٣ترد ا وربا النسيئة ٣ترد ا ٤تـر ٖترٙب وسائل ال ٖت
الديوف الذي ىو الربا الذي ٚتع بُت الفضل والنسيئة ٤تـر ٖترٙب مقاصد، مقصود لذاتو، وينبٍت على التفريق 
ُ    بُت الربا احملـر لذاتو واحملـر من باب سد الذريعة أو من باب الوسائل مسألة مهمة جد ا وىي: أف ما ح ـر               ً                                                                           
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ا للذريعة جا ً             سد  ز فعلو عند وجود اٟتاجة، وعند األمن من الوقوع ُب الربا، و٬توز التحيل عليو، ثبلثة أشياء،  
عت عندؾ األحاديث كلها ببل استثناء،  ُ                                  إذا فهمت ىذه القاعدة ا٨تلت عندؾ اإلشكاالت ُب ىذا الباب وٚت                                                      

ُ                                                                ُ  ِ فما ح ـر ُب باب الربا من باب الوسائل ال من باب ا١تقاصد جاز للحاجة، وإذا أ م   ن الربا فيو، واألمر الثالث:     
)بع اٞتمع بالدراىم واشًت ٬توز التحيل عليو، والتحيل مثل ماذا؟ مثل ما قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

، ىذه حيلة لكن ليست حيلة على باب ربا الديوف، ربا اٞتاىلية الذي قاؿ فيو النيب صلى بالدراىم جنيًبا(
، ىذا ٮتتلف، فبل ٬توز التحيل على ربا اٞتاىلية ولذلك ضوع ٖتت قدمي()ربا اٞتاىلية مو اهلل عليو وسلم: 

ُ                                                                                                     ح ـر بيع العينة؛ ألف بيع العينة حيلة على ربا اٞتاىلية، ولذلك إذا عرفت ىذه القاعدة التفريق بُت الربا احملـر 
          ً   تضرب حديث ا               ً                                                                لذاتو واحملـر سد ا للذريعة أو من باب الوسيلة أو لغَته اتضح عندؾ األحاديث ُب الباب وٓب

 ْتديث آخر.
ُ  ِّ            ما ح ر ـ من باب الذريعة ىو ربا الفضل، وا١تزابنة ىو من باب ربا الفضل، ولذلك ح ر ـ، كيف يكوف                                                                     ِّ  ُ    
                                       ً                                                    من باب الفضل؟ ا١تزابنة صورهتا أف تبيع رطب ا على الشجر بتمر يابس قدٙب مكنوز و٨تو ذلك، التمر الذي 

                                              ً  ؛ ألف ىذا يابس وىذا رطب، الرطب ُب اإلناء يأخذ عدد ا على الشجر رطب وال ٯتكن ٘تاثل الرطب باليابس
ُ                      ً                أقل من اليابس، وإذا يبس أصبح يأخذ حجم ا أكرب ولذلك إذا ك نز ترى الكيس يصبح صغَت ا وينتظروف ا١تاء                   ً                                     
ِ                              ٮترج منو وىكذا، ولذلك ال ٯتكن التماثل بُت الرطب واليابس، فهنا ج ه ل التماثل، والقاعدة: أف اٞتهل   ُ                                                           

ً                                                     لعلم بالتفاضل، كأنك بعت صاع ا بصاعُت، ومثاؿ ذلك: إذا كاف الرطب من حيث الكيل ثبلثة بالتماثل كا                           
                                                      ً                                   آصع وقاؿ: سأعطيك بد٢تا ٜتسة. ىنا يوجد تفاضل، يقولوف: أصبل  حىت لو أراد أف يزهنا ما ٯتكن، حىت لو  

عندما تيبس  كانت ثبلثة بثبلثة ال يصح. والسبب: أف ىذه الثبلثة من اآلصع اليت تكوف على الشجرة
ً        ستكوف أقل من ثبلثة، كم تكوف؟ اهلل أعلم، ال تكوف منضبطة ٘تام ا، ولذلك ١تا يبيع شخص ٘تر ا يابس ا بتمر       ً                        ً                                                     
ا بالتفاضل بينهما فبل شك أنو ربا فضل وىذا حراـ، 

 
                                               رطب يكوف ىناؾ واحد من الثنتُت: إما أف يكوف عا١ت
ً
                                             

ذا يبست اليت على الشجر ستكوف كذا صاع، ولذلك                  ً                            وإما أف يكوف جاىبل  بالتفاضل، يقوؿ: أتوقع أهنا إ
ً                                                          سأعطيكم من اآلصع مثلها. أتوقع خرص ا. إذف ىذه ىي ا١تزابنة وىي بيع رطب بتمر قليل أو كثَت ال ٬توز                                 

 حىت لو ظننت أنو متساوي فبل ٯتكن أف يتساوى، فهو كأنو معلـو التفاضل فيو.
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                                ً                تثٌت ُب ا١تزابنة وأفرد ٢تا ا١تصنف باب ا سيأٌب، العرايا وقد جاء ُب اٟتديث أنو ٕتوز العرايا وىي من ا١تس
 ما ىي؟ ىي بيع التمر الذي على الشجر بالتمر اليابس للحاجة بشروط:

                                                            ً                الشرط األوؿ: أف يكوف ىناؾ حاجة للشخص، يريد أف يتفكو يأكل رطب ا وليس عنده نقد.
ً   الشرط الثا٘ب: ٬تب أال يكوف مالك ا للنقد؛ ألنو لو كاف مالك ا                          ً  للنقد وجب عليو أف يعطيو ا١تاؿ.                           

 الشرط الثالث: أنو ال بد أف يكوف أقل من ٜتسة أوسق.
                                           َُ                                     ً الشرط الرابع: أنو ال بد أف يكوف ٓترصها إذا يػ ب ست، يعٍت إذا يبست كم تتوقع خرصها؟ مثبل  

 ُ                             ً       ت عادؿ ىذه الشجرة اليت يبست توقع ا كذا.
 مر، وىذا ٮتلي لو أخذ الرطب.الشرط ا٠تامس: أنو ال بد من التقابض بأف يعطيو الت

                ً                                                                       إذف ىنا أجزنا نوع ا من أنواع الربا وىو ربا الفضل للحاجة، ولكنا قدرناه بقدر وىو ٜتسة أوسق 
فقط، وسأذكر بعد قليل أف العرايا أشكلت على بعض أىل العلم وىم اٟتنفية فقالوا: إف العرايا من باب ربا 

اٟتديث ٬تب أال نعمل بو؛ ألنو خالف األصل خالف القاعدة. الفضل فبل ٬توز ربا الفضل فقالوا: إف ىذا 
          ُ    وىذا فيو ب عد.

إذف الربا ثبلثة أنواع؛ ربا جاىلية ٤تـر لذاتو، وربا نسيئة فقط، وربا فضل فقط وىذاف النوعاف 
األخَتاف ٤ترماف من باب الوسائل، و١تاذا الوسائل؟ ألف من وقع ُب ىذين قد يقع ُب الوسيلة وىو ما اجتمع 
فيو فضل ونسيئة، ونقوؿ: قد. فما حـر من باب النسيئة ٬توز للحاجة مثل بيع العرايا و٬توز التحيل عليو مثل 

ِ          ، و٬توز إذا أ م ن الوقوع )بع اٞتمع بالدراىم واشًت بالدراىم جنيًبا(ما قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم لعاملو:   ُ           
وصورة قلبو إٔب تربع أو قرض: عندما أعطيك ٜتسُت              ُ                                 ُب الربا بأف ي قلب العقد إٔب تربع أو يقلب إٔب قرض،

، ٣ترد ا أليس ىذا ربا نسئ، أعطيت ربوي وتأخرت ُب سداد اآلخر ربوي      ً            ً          ً     ً                                                       رياال  وتردىا ٕب غد ا ٜتسُت رياال 
بربوي ولكنو متأخر أليس ىذا نسئ؟ بلى، ولكن عند األمن ىنا مأموف؛ ألف اٞتودة واحدة والنوع واحد 

ً                               إف ىذا العقد ال يكوف ربا وإ٪تا يكوف قرض ا، ولذلك بعض الناس عندما يذىب  واٞتنس واحد، فنقوؿ:                                     
لصاحب الدكاف يقوؿ: عندؾ فكة مائة لاير؟ يقوؿ: خذ ٜتسُت وباقي ٜتسن. ا٠تمسُت الثانية تنقلب إٔب 
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ِ                                                                      قرض فتجوز؛ ألنو أ م ن ىنا الربا، ٓتبلؼ إذا اختلفت اٞتودة فبل ٬توز، مثل أعطيك نوع من التمر بنو  ع أجود                ُ 
 منو متأخر فهذا ال ٬توز؛ ألنو اختلفت اٞتودة مع أهنا كلها من نوع واحد وجنس واحدة.

ِ                                                               ً          صورة ثانية أ م ن فيها الربا: عندما أعطيك مائة لاير وأقوؿ: اعطن ٜتس رياالت اآلف. ٣ترد ا ىذا عقد   ُ           
من الربا، اٞتودة                                                                     ُ ماذا؟ عقد فضل، خذ عشرة وأعطٍت ٜتسة، نفس اٞتودة لكن نقوؿ: ىذه ٕتوز؛ ألنو أ  

واحدة خذ عشرة وأعطٍت ٜتسة، ُب اٟتقيقة ا٠تمسة الزائدة ىذه تربع، ىل يوجد أحد ُب الدنيا يبيع لشخص 
يقوؿ: خذ ٜتسة وأعطٍت عشرة؟ إال وا١تقصود أف يتربع، فهنا نقوؿ: ىذه ٕتوز ليست من ربا الفضل، لكن 

شى الوقوع ُب الر  ُ                 لو اختلفت اٞتودة نقوؿ: ال، ألنو ٮت                      ُ                        با. أقوؿ لك: خذ صاع ب ر من النوع اٞتيد على أف                              
                                                                ُ                          ً   تعطيٍت صاعُت من الرديء. ىذا بر وبر لكن اختلفت اٞتودة فنقوؿ ىنا: ال ي أمن الربا. لكن اٞتاىلية عموم ا 

   ُ                                                                        ال ي ستثٌت منو شيء فأي ربا جاىلية ال ٬توز، وسنتكلم بالتفصيل عن باب الربا ُب ٤تلو.
: هنى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن ا١تزابنة. أي -اهلل عنهما رضي–إذف قوؿ عبد اهلل بن عمر 

ً                                        بيع الثمر الذي يكوف رطب ا بتمر آخر، وا١تزابنة تكوف دائم ا ُب التمر ٓتبلؼ احملاقلة اليت ستأٌب بعد قليل.                              ً                        
                ً                             قولو: وإف كاف كرم ا. قيل: إف ىذه اٞتملة قبل أف  :(وإف كاف كرًما أف يبيَعو بزبيٍب كياًل ) قولو:

، فقد ثبت ُب البخاري أف النيب صلى اهلل عليو وسلم  ينهى النيب صلى اهلل عليو وسلم عن تسمية العنب كـر
، وقيل: إف ىذا يدؿ على أف النهي إ٪تا ىو )إف الكـر ىو قلب ا١تؤمن(                    ً          هنى عن تسمية العنب كرم ا، وقاؿ: 

 واألمر ُب ذلك واضح ُب كتب شراح اٟتديث. من باب الكراىة،
ا١تخابرة  :(نهى النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم عن الُمَخابَرِة، والُمحاَقلِة، وعن الُمَزابنةِ ) قولو:

سأرجئ اٟتديث عنها بعد قليل، وا١تزابنة: ىي بيع الرطب بالتمر اليابس، واحملاقلة: بيع غَت الرطب من الزروع  
ُ         كبيع الرب  وبيع ال ُ                           شعَت ٔتثلو يابس ا، تبيع شعَت ا وما زاؿ ُب سنبلة ومثلو أيض ا الرب  ُب سنبلو تبيعو بشعَت أو برب              ً                           ً            ً             

 يابس ال ٬توز ولو كانا متساويُت.
فإف بيعت بغَت الدينار  :(وعن بيِع الثمرِة حتى يبُدو صالُحها، وأف ال تُباع إال بالدّْينار) قولو:

 اقلة.والدرىم؟ صار من باب ا١تزابنة أو احمل
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إذف العرايا ىي ا١تستثناة من ا١تزابنة وىو بيع جزء يسَت أقل من النصاب ٔتثلو  :(إال الَعَرايا) قولو:
ً                                       يابس ا للحاجة، فاستثنيت العرايا ٟتاجة الناس.     

                             ً      أي بيابس بعد قطفو ٦تا يكوف قدٯت ا و٨تو  :(الُمحاقلُة: بيُع الحنطِة في ُسنبلها بصافيةٍ ) قولو:
 ذلك.

وا١تسألة ا١تهمة ا١تتعلقة هبذين اٟتديثُت وىو بيع ا١تزابنة واحملاقلة، وذكرنا قبل قليل باختصار: أف  
 ىذين اٟتديثُت أتى هبما ا١تصنف ١تناسبة أهنا بيع للثمر قبل بدو صبلحو.

 فقو الحديثين:
: ال ٬توز بيع الرطب باليابس؛ ألنو ال ٯتكن                    ً  التماثل بينهما أبد ا   ُ                           ً                                     است دؿ هبذين اٟتديثُت على أنو أوال 

                                                                                                  ً  نعٍت ُب األمواؿ الربوية دوف األمواؿ غَت الربوية، والدليل عليو: ٖترٙب بيع ا١تزابنة؛ ألنو رطب بيابس وإف استوي ا 
 ال ٬توز.

 األمر الثا٘ب: أف ٖترٙب ا١تزابنة إ٪تا ىو من باب ربا الفضل.
علم ىذه القاعدة، وينبٍت على ىذه األمر الثالث: أف اٞتهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فيجب أف ن

ُ             ً                                                   القاعدة مسائل: منها بيع الص ربة بوزهنا كيبل  ال ٬توز؛ ألنو ٣تهوؿ، فالشرع ىنا يلـز التساوي، فيجب أف                            
ُ                    تكاؿ الص ربة، الص ربة الكـو من الطعاـ.        ُ         

لمة ك  -رضي اهلل عنو–ىذه أىم ا١تسائل ا١تتعلقة با١تزابنة واحملاقلة، بقيت عندنا ُب حديث جابر 
وىي اليت معناىا ا١تخابرة، فحديث جابر فيو أف النيب صلى اهلل عليو وسلم هنى عن ا١تخابرة، وقد أشكل 
                      ً    ً                                                                   معٌت كلمة ا١تخابرة إشكاال  كبَت ا حىت إف الفقهاء ُب تفسَتىم لكلمة ا١تخابرة اختلفوا على ٜتسة أقواؿ فيها، 

                                           ً  ي اليت نسميها ا١تزارعة وا١تساقاة غَت أف ٢تا شروط ا وا١تعٌت فيها ١تعٌت مشًتؾ، فما ىي ا١تخابرة؟ ا١تخابرة ى
خاصة هبا، فهي نوع من ا١تشاركات يأٌب شخص آلخر فيقوؿ: خذ أرضي ىذه فازرعها، أو خذ شجرٌب 
ىذه فاسقها ٍب بعد ذلك ما خرج فيها من الزرع أو ما خرج فيها من الثمرة فإهنا بيٍت وبينك نصفُت، أو ثلث 

 ة قبل انتاجها بالكلية ولكنها من باب ا١تشاركة وليس من باب التعيُتوثلثُت، فهو بيع للثمر 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٗٛ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 تعريف المزارعة والفرؽ بينها وبين المخابرة:
ا١تزارعة: ىي إجارة األرض ّتزء مشاع منها، ىذا معناىا، أنا عندي مزرعة ٩تيل ال أريد أف اشتغل 

ج نصفو ٕب ونصفو لك. فلو كانت أرض بيضاء فيها فآٌب بأحد العماؿ وأقوؿ لو: ازرع ىذه ا١تزرعة والذي ينت
تستأجر بنقد أصبحت إجارة، لكن ىذه ّتزء مشاع قد يوجد وقد ال يوجد بالنسبة ٕب أنا صاحب األرض 
وبالنسبة للعامل قد ٭تصل لو شيء قليل وقد ٭تصل لو شيء كثَت فهذه تسمى من باب ا١تشاركات، واٟتنفية 

ا١تزارعة. فالنيب صلى اهلل عليو وسلم هنى عن ا١تزارعة فبل ٕتوز ا١تزارعة قالوا: إف ا١تخابرة ىي  -رٛتو اهلل–
ً                                مطلق ا، وىذا قوؿ ضعيف جد ا، وفهموا من حديث رافع بن خديج  أف النيب صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنو–   ً                   

 وسلم هنى عن ا١تخابرة اليت ىي ا١تزارعة. 
مزارعة األرض على جزء ٤تدد منها وليس واألقرب: أف الذي هنى عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ىو 

ً                                              جزء ا مشاع ا منها، والفرؽ بُت الثنتُت: إذا كاف جزء ا مشاع ا منها فقد فعلو النيب صلى اهلل عليو وسلم مع أىل       ً                                      ً      ً   
خيرب، الرسوؿ زارعهم إٔب أف مات صلى اهلل عليو وسلم وىو جزء مشاع، وأما اٞتزء احملدد فإنو ا١تخابرة وىو 

 .-رضي اهلل عنو–ه ُب حديث رافع بن خديج الذي جاء تفسَت 
ً                                                            مثاؿ الصورتُت: إذا كاف اٞتزء مشاع ا آٌب للعامل أقوؿ لو: خذ مزرعيت وازرعها وإذا نتج الناتج ثلثو                                
وثلثاه لك. ىذه تسمى مزارعة. وإذا قلت: ىذه ا١تزرعة اٞتزء ىذا الربع األوؿ أو اٞتزء الشمإب منها الناتج ٕب 

فهذه ٥تابرة، إذف الفرؽ بُت ا١تخابرة وا١تزارعة على الصحيح: أف ا١تزارعة وا١تساقاة ُب  واٞتزء اٞتنويب لك.
معناىا ىي: إجارة األرض ّتزء مشاع منها، وأما ا١تخابرة فإهنا إجارة األرض ّتزء معُت منها. ىذه ىي أقرب 

كربى وذكر أف حديث رافع ا١تعا٘ب وىذه اليت رجحها الشيخ تقي الدين كما ُب اٞتزء ا٠تامس من الفتاوى ال
يدؿ عليو وأفعاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم ٕتتمع بو وال تتعارض، وأما قوؿ ا١تالكية: بأف ا١تخابرة األرض 
ً             البيضاء، وا١تزارعة تكوف ١تا فيو شجر. ىذا فيو ب عد بل ٕتوز ا١تزارعة لؤلراضي البيضاء أيض ا، كأف يكوف                                      ُ                                           

فيأٌب العامل فيزرعها فيجوز ذلك، وكل ىذه القيود ال يوجد ٢تا  عندي أرض وال أريد أف أعمل فيها شيء
 ضابط إال ما ذكرت قبل قليل.

 ما الفرؽ بُت ا١تزارعة وبُت ا١تخابرة؟. س:
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ا١تزارعة إجارة لؤلرض فهي إجارة أو مشاركة ُب نتاج األرض الذي سيخرج، فإجارة األرض ّتزء  جػ:
                                    ً                ٌب بعامل يشتغل ٕب ُب األرض ويأخذ ثلث مثبل  من النتاج كلو، مشاع من نتاجها أو من ٙترهتا، وصورهتا: آ

وا١تخابرة على الراجح: أعطيو جزء معُت منها كأف أقوؿ لو: ىذه ا١تنطقة ٕب، أو نتاج ىذه األشجار ٕب 
وىكذا، و١تاذا حرمت ا١تخابرة؟ ألف ىذه األشجار قد توجد وقد ال توجد ٓتبلؼ ا١تزارعة فإهنا من باب 

الشارع يتساىل ُب باب ا١تشاركات، فيكوف الضرر على اٞتميع والربح على اٞتميع، ولذلك ا١تشاركة، و 
ُ                                                   القرض إذا ض من رأس ا١تاؿ وض من الربح ح رـ  ولكن إف كاف من باب ا١تشاركات ٬توز، فالشارع ٭تث على   َ           ُ               ُ           

 ا١تشاركة وٯتنع ضماف رأس ا١تاؿ.
 الفرؽ بُت ا١تزارعة وا١تضاربة؟. س:
، أما ا١تزارعة يعطيو أرض ا أو شجر ا، والفقهاء يقولوف ا١تضاربة يعطي جػ: ً         ً                   و ماال  ُب مشهور ا١تذىب –     ً                      

ً                                : إف ا١تضاربة ٬تب أف يكوف رأس ا١تاؿ فيها نقد ا. ولكن الصحيح أنو ٬توز أف يكوف -والصحيح خبلفو                                         
 عروض، ىذا األمر األوؿ.

رعة وا١تساقاة منو عمل ومنو البذر األمر الثا٘ب: أف ُب ا١تضاربة العامل فقط منو العمل، بينما ُب ا١تزا
ً                                                                                                  أيض ا، فهذه الفروقات ولذلك الفقهاء يقولوف: إف ا١تضاربة إذا كاف فيها مشاركة ٔتاؿ من العامل، فأنا العامل    
   ً                                                    ً                                 مثبل  ومٍت ماؿ فتنقل من كوهنا مضاربة إٔب شركة مضاربة وعناف مع ا تصبح شركتُت ُب شركة واحدة؛ شركة 

اف ىي مشاركة ا١تاؿ والعمل، فلذلك ىي فيها معٌت متقارب وىي أهنا من أنواع مضاربة وعناف، وشركة العن
 ا١تشاركات، مشاركات بدؿ وماؿ.

 *** المتن ***
، أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم -رضي اهلل عنو-عن أبي َمسعود األنصارّي  - ٕٚٙ

 نهى عن ثمِن الَكلِب، ومهِر الَبغّي، وُحْلواف الكاىِن.
 :*** *** الشرح

 مفردات الحديث:
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النهي عن ٙتن الكلب يدؿ على أف بيعو ٦تنوع، والنهي ىنا صريح  :(نهى عن ثمِن الَكلبِ ) قولو:
ً                                  أنو ال ٭تل وقد جاءت رواية صر٭تة جد ا: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  ُ    ، وما ح ـر )ال ٭تل ٙتن الكلب(                                     

يقولوف: إف ما ٯتلكو الشخص ويورث عنو  -رٛتهم اهلل–ٙتنو حـر بيعو، وما حـر بيعو حـر شراؤه، والفقهاء 
 ثبلثة أشياء:

 األوؿ: العُت، عنده سيارة، بيت، غًتة، ىذا عُت.
                                      ً                                             الثا٘ب: ا١تنفعة، ٘تلك إ٬تار أي استأجرت بيت ا ١تدة سنة فلك حق أف تسكن ىذا البيت سنة كاملة 

 فالعُت لغَتؾ.مثل العمرى والرقِب وستأٌب معنا، ٘تلك منفعة وال ٘تلك العُت، 
الثالث: االختصاص، وىذا ٬توز ٘تلكو، وا٠تمر ال اختصاص فيو، لكن ما كاف من باب 

 االختصاص أنواع منها: 
النوع األوؿ: ما كاف ٠تساستو كالكلب فهو من باب االختصاص وما كاف من باب االختصاص ال 

ابن فرحوف ا١تالكي، ىذا االختصاص ٬توز بيعو وال شراؤه لكن يصح ٘تلكو، حكى اإلٚتاع عليو ابن قدامو و 
إما أف يكوف ٠تساستو كالكلب، فالكلب ٠تساستو من كاف عنده كلب فهو ملكو ويورث عنو لكن ال ٬توز 

 بيعو. 
النوع الثا٘ب: ما يكوف لكرامتو مثل ا١تصحف، ا١تصحف إذا كاف عندؾ ُب بيتك فأنت ٥تتص بو فبل 

                     ً                                ز شراؤه؟ إذا ٓب ٕتد مصحف ا لتقرأ فيو فيجوز أف تشًتي، ومىت ٬توز بيع ا١تصحف وال ٬توز شراؤه، فمىت ٬تو 
٬توز أف تبيعو؟ ٬توز أف تبيعو بالسعر الذي دخل عليك بو، فإذا كنت صاحب مكتبة كم دخل عليك بػ 

ُ       ، وال ٬توز أف تًتبح فيو رياال  واحد ا، فالنهي صريح، إذف ا١تصحف ٯت لك من لاير(ٖ٘)   ً          مثبل  تبيعو بػ  لاير(ٖ٘)                            ً     ً                         
                 ِ           الختصاص ال من باب م لك األعياف.باب ا

                                                          ً                    النوع الثالث: قد يكوف االختصاص من باب عدـ االعًتاؼ ٔتاليتو مطلق ا، مثل ما ُب الذمة، 
ولذلك يقوؿ أىل العلم: إف الذمة ال ٬توز بيعها منفردة ولكن ٬توز من باب التبع. فبل ٬توز لشخص أف 

ولذلك الشراكات إذا كانت بالذمة مع العمل أو يقوؿ: خذ اٝتي وافعل بو ما شئت من باب االختصاص، 
مع ا١تاؿ ٝتيت شركة وجوه أو شركة أبداف، الوجوه ليست ٔتاؿ مطلقة بل ذمة مع عمل أو ماؿ، وتطبيقات 
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ً                                                                                   الذمة كثَتة جد ا ومن األشياء اليت انعقد عليها اإلٚتاع: الكفالة، انعقد اإلٚتاع كما قاؿ ابن ا١تنذر: أنو ال              
عليها. أقوؿ: سأكفلك وأعطٍت ٜتسمائة لاير. بعت ماذا أنت؟ بعت ذمتك، بعت  ٬توز أخذ األجرة

                                                                                 ً        الكفالة، والكفالة من باب االختصاص ٬توز التربع هبا ولكن ال ٬توز بيعها، وتوسع ا١تعاصروف جد ا ُب باب 
ً                                               بيع الذمم وبيع االختصاص، وىذا خطَت جد ا، حىت أهنم أجازوا بيع األوقاؼ ْتجة أنو من باب بيع                                    

ُ                                                         االختصاص، أنا مثبل  صاحب وقف، و قف علي كتاب فبل ٬توز بيع الكتاب، لكن أنا ٥تتص بو، ىذا كتاب             ً                
مكتوب عليو وقف هلل عز وجل، فبل ٬توز ٕب أف أبيعو لكن أنا ٥تتص بو وليس ألحد حق أف يأخذه مٍت ما 

و١تا توسع بعض  دمت قائم بشرط الواقف لكن ٬توز ٕب أف أعطيو لشخص آخر أتربع هبذا االختصاص،
ُ                                                      ا١تعاصرين ُب قضية بيع االختصاص مع أنو ح كي اإلٚتاع على عدـ بيعو ابن قدامة وابن فرحوف وغَت٫تا كثَت                                     
من أىل العلم قالوا: ٬توز بيع األوقاؼ. فهذا الكتاب تبيعو بعشرين بنفس قيمتو، تقوؿ لو: أنت بعت 

ً                           خطَت جد ا، وىذا أدى إٔب بيع األوقاؼ  الكتاب؟ يقوؿ: ٓب أبع الكتاب إ٪تا بعت االختصاص. وىذا      
 واستباحة عقود من الربا ْتجة جواز بيع االختصاص.

ً      والصحيح: أف االختصاص ال ي باع، وىناؾ اختصاص عاـ مثل ا١تنافع، مثل الطريق ليس ٥تتص ا بو                                                     ُ                       
                            ً                           شخص وإ٪تا ٮتتص بو ا١تسلموف عموم ا، وىناؾ اختصاص خاص يب أنا.

كلب من باب االختصاص، فما كاف عنده كلب فبل يقتل كلبو فقد يكوف الشخص ٯتلك ىذا ال
 ومن قتل كلب شخص لزمو أف يأتيو ٔتثلو؛ ألنو اختص بو، ولكن الكلب ىذا على نوعُت:

            ُ                                                              ُ              النوع األوؿ: أ ذف باقتنائو، وىو كلب اٟترث، وا١تاشية والزرع، والصيد ىذه الثبلثة أ ذف باقتنائها 
، (با، إال كلب ماشية، أو كلب صيد، نقص من عملو كل يـو قَتاطمن اقتٌت كل)ولذلك جاء ُب اٟتديث: 

 فدؿ على أنو غَت مأذوف ُب غَت ىذه الثبلثة.
ِ                                        النوع الثا٘ب: ٓب ي أذف باقتنائو، وىذا ٬توز قتلو، ولذلك أ م رنا بقتل الكلب األسود البهيم وسبق معنا؛   ُ                                   ُ                

 ألنو ال اختصاص فيو.
 ىل ٬توز بيع الكلب؟. س:
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                                   ً                                               ال ٬توز بيعو ُب قوؿ ٚتاىَت أىل العلم مطلق ا، وخالف فقط فقهاء اٟتنفية فقالوا: إنو ٬توز؛ ألف  جػ:
لك ٬توز بيعو عندىم، فقالوا: فكما أنو ٬توز  ُ                                         عندىم تبلـز بُت ا١تلكية وبُت جواز النقل بالبيع، فكل ما ٯت                                                     

ٙتنو فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم  ٘تلكو فيجوز بيعو. وىذا فيو نظر فإف اٟتديث صريح ُب ا١تنع، فبل ٭تل
ً                                                هنى عن ٙتن الكلب. وىذا صريح، وىناؾ خبلؼ أيض ا للحارثي صاحب شرح ا١تقنع من فقهاء اٟتنابلة فإنو                                         

 أجازىا قاؿ: للحاجة. بعض الناس يكوف ٤تتاج لكلب فيجوز لو أف يشًتيو.
ي من باب الت :(ومهِر الَبغيّ ) قولو: ُ             البغي ىي الزانية ومهرىا ٝت  جوز مهر وإال فهو أجرة لزناىا،                         

                                                                                ً            وأجرة البغي حراـ بذلو وأخذه فكبل االثنُت حراـ، والقاعدة ُب ذلك: أف كل ما كاف سببو ٤ترم ا فإف أثره 
، فهذه البغي من أتى امرأة بزنا فكل ما يعطيها من ا١تاؿ بذلو حراـ؛ ألف السبب الزنا حراـ           ً                                                                                    يكوف باطبل 

                           ُ                                   ا بولد وىو ولد زنا فإنو ال ي لحق بو وإف استلحقو ىو وإف قاؿ: ىذا فيكوف الكسب باطل ولو نتج صلتو هب
                                ُ                                                         ابٍت. وقالت: نعم ىو ابنك. فإنو ال ي ستلحق بأبيو بإٚتاع أىل العلم، وحكى اإلٚتاع ابن ا١تنذر وقبلو 

ألف                                                    ُ                                    الًتمذي وكثَت من أىل العلم حكوا اإلٚتاع أف ولد الزنا ال ي ستلحق حىت لو قاؿ أبوه: نعم ىذا ابٍت. 
                          ً                   ناتج الفعل احملـر يكوف ملغي ا ىذه قاعدة شرعية. 

 وىذه اٞتملة أي مهر البغي نستفيد منها أمراف:
ي مهر ا وىو ُب اٟتقيقة أجرة زنا وأجرة بغاء فإنو  ُ      ً                                        األمر األوؿ: أف العربة باٟتقائق ال باألٝتاء، فهنا ٝت                                             

        ً   يكوف ٤ترم ا.
ً              ً ا فإف ا١تسمى ُب ا١تهر يكوف فاسد ا، فلو أف رجبل                                   ً        ً األمر الثا٘ب: أف العقد إذا كاف باطبل  أو فاسد                              

تزوج امرأة ٔتائة ألف على أنو مهر لكنو بدوف وٕب فإنو ال يعطيها ا١تائة ألف؛ ألف العقد فاسد أو باطل، 
                                                                 ً                           الفاسد ا١تختلف فيو والباطل اجملمع عليو، ما الذي يعطيها؟ إف كاف متأوال  أو ىي جاىلة باٟتكم و٨تو ذلك 

 ا ما استباح بو فرجها األرش ليس ا١تهر وإ٪تا األرش فقط.فإ٪تا يعطيه
الكاىن ىو الذي يتنبأ ٔتا سيكوف ُب ا١تستقبل، فكل ما أعطيو سواء من  :(وُحْلواف الكاىنِ ) قولو:

باب ا١تشارطة أـ بدوف مشارطة؛ ألف اٟتلوف يشمل الثنتُت، أو كاف من باب األجرة أو من باب اٞتعالة 
، يدؿ على أف أفعاؿ الكهاف )إف حلواف الكاىن حراـ(نيب صلى اهلل عليو وسلم: فكلو حراـ، وقوؿ ال
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وإتياهنم مطلق حراـ فبل ٬توز ُب أي صورة من الصور، سواء كاف ألجل رد سرقة أـ إلضرار مسلم أـ ٟتل 
وز                                                                                  ُ      سحر بسحر ولذلك ال ٬توز القوؿ بأف حل السحر بالسحر ٬توز إتياف السحرة لو، ومن ذكر أف الن شرة ٕت

                                                                                   ُ         ونقل عن سعيد بن ا١تسيب أو سعيد بن جبَت جوازه فهذا تنزيل لكبلـ أىل العلم ُب غَت ٤تلو إذ الن شرة اليت 
 جاء الشرع هبا ثبلثة أنواع:

            ُ                                                                             النوع األوؿ: ن شرة يؤجر عليها ا١ترء، وىو حل السحر بالدعاء وبقراءة القرآف وىو الذي فعلو النيب 
ُ  ّ صلى اهلل عليو وسلم ١تا س حر وط ب        ُ  ُب مشط ومشاط.                     

رضي –             ُ                                                                  النوع الثا٘ب: ن شرة ٬توز فعلها، لكن النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب يفعلها كما قالت عائشة 
: كره النيب صلى اهلل عليو وسلم أف يفعلو. وٓب يثبت أف النيب صلى اهلل عليو وسلم فعلو وما جاء -اهلل عنها

النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب يفعلو وىو استخراج  من طريق سفياف بن عيينة فهو شاذ خالفو الثقات، فإف
ُ   السحر من مكانو، فلم يثبت أف النيب صلى اهلل عليو وسلم استخرجو مع أنو علم أين ىو، علم أنو ُب ج ب                                                                                         
                                        ُ                                                   وٓب يستخرجو عليو الصبلة والسبلـ، وىذه من الن شرة ا١تباحة اليت تركها النيب صلى اهلل عليو وسلم، فاألؤب 

: ولو شاء أي ينتشر النتشر. لو شاء أف يفك -رضي اهلل عنها–مباحة ولذلك تقوؿ عائشة مستحبة وىذه 
السحر لفكو عليو الصبلة والسبلـ ١تعرفة ٤تلو ولكنو تركو، وإ٪تا ضم البئر ودفنها فقط عليو الصبلة والسبلـ، 

قلو ابن حجر           ُ                                                             ومن صور الن شرة ا١تباحة ما جاء من حديث وىب بن منبو عند ابن وىب ُب اٞتامع ون
ل السحر بسبع ورقات من السدر. ووىب بن منبو من مسلمة أىل الكتاب  ُ                                                               وصحح إسناده أو حسنو: أنو ٭ت                           

 .-رضي اهلل عنو–         ً   وكاف متقدم ا 
ـز ْترمتها ومن قاؿ  ُ                   النوع الثالث: الن شرة احملرمة وىو حل السحر بالسحر وىذا حراـ، و٬تب أف ٬ت                                                   ُ                

ً                                              تأخر جد ا ّتواز ذلك فهو قوؿ ضعيف والنصوص صر٭تة وجلية ُب من أىل العلم قاؿ الشيخ منصور وىو م       
حرمة ذلك، وىذا يدؿ عليو حلواف الكاىن فلو كاف حل السحر بالسحر ٬توز إذف لكانت األجرة عليو 

 جائزة، والنيب صلى اهلل عليو وسلم حـر أجرتو وحلوانو.
 *** المتن ***
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، أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: -رضي اهلل عنو-عن رافع بن َخِديج  - ٕٛٙ
 .)ثمُن الكلِب خبيٌث، ومهُر الَبغّي خبيٌث. وكسُب الحّجاـ َخِبيٌث(

 :*** الشرح ***
)ٙتن الكلب خبيث، ومهر البغي ىذا حديث رافع بن خديج أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

، ىنا ذكر النيب صلى اهلل عليو وسلم ا٠تبث ُب ثبلثة أشياء، يقوؿ أىل اـ خبيث(خبيث، وكسب اٟتج
، وىو الذي عناه النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب األمر األوؿ              ُ                                                                             العلم: إف ا٠ت بث يطلق على أمرين: على احملـر

وىو كسب                                                      ً            ُ             والثا٘ب، ويطلق على الرديء الذي ليس باٟتسن وإف ٓب يكن ٤ترم ا وىو الذي ق صد بو الثالث
                                                          ً                            اٟتجاـ خبيث، وأما كوف أف ا٠تبيث يطلق على الرديء وإف ٓب يكن ٤ترم ا فهو ُب كتاب اهلل عز وجل فقد 

ذ يو  إ ال  أ ف  تػ غ م ض وا ف يو  {قاؿ اهلل سبحانو وتعأب:  ت م  ب آخ  ُ     ِ  ِ و ال  تػ ي م م وا ا٠ت  ب يث  م ن و  تػ ن ف ق وف  و ل س   ِ  ْ  ُ   ْ  َ    ِ  ِ  ِ  ِ   ِ  ْ  ُ ْ  ََ   َ   ُ  ِ  ُْ    ُ ْ ِ  َ  ِ َ ْ      ُ البقرة: { ]َ  َ   ََ   
ن كسب الرجل ملكو أي الرديء الضعيف، وقد جاء عن النيب صلى اهلل عليو وسلم [، فهنا ا٠تبيث مٕٚٙ

 أنو ٝتى البصل والثـو شجرتُت خبيثتُت مع أهنما حبلؿ.
 مفردات الحديث:

اٟتجاـ ىو الذي يعمل اٟتجامة ٔتص الدـ من الناس، وقد جاء : وكسُب الحّجاـ َخِبيٌث() قولو:
رضي اهلل –، وجاء عن ابن عباس )كسب اٟتجاـ خبيث(عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ىنا أنو قاؿ: 

                                                                       ً    ً   أف النيب صلى اهلل عليو وسلم احتجم وأعطى اٟتجاـ أجرة. وجاء حديث ثالث: أف رجبل  حجام ا  -عنهما
، فهذه ثبلثة )اعلفو ناضحك(لنيب صلى اهلل عليو وسلم فسألة عن أجرة اٟتجاـ؟ فقاؿ:          َ َْ        اٝتو أبو ط ي ب ة أتى ا

، ومرة أعطى اٟتجاـ أجرة، ومرة قاؿ: ال تأكلو وإ٪تا أعطو )كسب اٟتجاـ خبيث(أحاديث، مرة قاؿ: 
مع بينها  ناضحك. ناضحك إما العبد الذي يأتيك با١تاء أو أعطو بعَتؾ الذي يأكلو، وىذه األمور الثبلثة اٞت

                                      ّ                                         كاف مشكل على بعض أىل العلم، فمنهم من غل ب ٖترٙب كسب اٟتجاـ فقاؿ: إف كسبو خبيث؛ ألنو 
 .  مباشر للنجاسة فيحـر
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                                                             ً    أف كسب اٟتجاـ حبلؿ ولكنو ليس من الكسب الطيب، ولذلك لو ٓب يكن حبلال  ١تا  واألقرب:
                                   ً  أي خادمك إذ كيف يعطي ا١ترء خادمو شيئ ا ، )اعطو عبدؾ(بذلو النيب صلى اهلل عليو وسلم و١تا قاؿ للرجل: 

   ً                                                                                     حرام ا عليو؟! فدؿ على أنو حبلؿ ولكنو ليس بأطيب الكسب، إذ الكسب على درجات فأطيبو ما كاف من 
عمل الشخص بيده، من ٕتارة أو زراعة و٨تو ذلك وال غش فيو وال تدليس، وما كاف مباشر لنجاسة فإنو 

 ة والكسب بعضو أعلى من بعض كما سنذكره بعد قليل.                      ُ           يكوف أدٗب منو من حيث ا٠ت بث، ىذه درج
 فقو الحديث:

                                                  ً                   ىذا اٟتديث فيو دليل على أف داللة االقًتاف ليست ْتجة مطلق ا، فهنا األمر األوؿ ا١تسألة األؤب: 
 والثا٘ب ٤ترماف وأما الثالث فإنو ليس ٔتحـر وإ٪تا ىو خبيث.

من بعض ُب الطيب، وليحرص ا١تسلم على  ا١تسألة الثانية: ٬تب أف نعلم أف الكسب بعضو أعلى
أف ٬تعل أطيب الكسب ما دخل إٔب جوفو؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا سئل عن أجرة اٟتجاـ قاؿ: 

، أي ال تأكلو أنت وإ٪تا أعطو غبلمك، أعطو خادمك، فدؿ على أف ا١ترء ٭ترص على أف )اعلفو ناضحك(
دنو ٍب ما استكن فيو وسكن فيو كدار و٨تو ذلك، ٍب سائر أطيب الكسب ٬تعلو ألكلو ٍب ما كسى بو ب

                                                           ً                        األمور كمركب وغَته، إذف ٭ترص ا١ترء على أف ما يأكلو يكوف ليس حبلال  بل ىو من أطيب اٟتبلؿ لكي 
ا بصحة بدنو، والنيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

 
                                         يكوف دعاؤه مستجاب ا ويكوف عا١ت
ً
)كل جسد نبت من                  ً           

                 ُ                                                  قد كاف أىل العلم ي عنوف بذلك أشد العناية ومن األخبار ُب ذلك ما جاء أف ، و سحت فالنار أؤب بو(
كاف إذا دخل عند بعض الصاٟتُت أكثر من األكل عنده وقاؿ: أل٘ب أعلم أف   -رٛتو اهلل–سفياف الثوري 

طعامك حبلؿ. يعلم من أين كسب ىذا ا١تاؿ بعينو وإف كاف ىو كلو حبلؿ؛ ألف تبدؿ سبب ا١تلك قائم 
                                                                          ُ           سبب الذات، ولذلك ىذا من كماؿ الورع وىذا التفريق الذي ذكرتو بالدرجات الثبلث ف هم من كبلـ تبدؿ 

 .-رٛتو اهلل–اإلماـ أٛتد وقرره الشيخ تقي الدين 
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 ٕٖالشريط: 
 *** المتن ***

 باب العرايا وغير ذلك.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
بذكر باب باسم باب العرايا وغَت ذلك،  -رٛتو اهلل–بدأ الشيخ  :)باب العرايا وغير ذلك( قولو:

ً                         وقد سبق معنا بياف معٌت العرايا، وأهنا مستثناة من ا١تزابنة، كما سيمر معنا أيض ا ُب شرح اٟتديثُت القادمُت،                                                                          
                                              ً                                        وقوؿ الشيخ: وغَت ذلك. أي سأذكر ُب ىذا الباب أحكام ا غَت أحكاـ العرايا، وىذا مشهور ُب تصنيف 

١تا ذكر قبل  -رٛتو اهلل–طريقة تأليف ا١تصنف، فإنو يذكر الباب ومعو أشياء أخرى حىت إنو ا١تصنف أو ُب 
          ً             ً                                        ً                                  بابُت تقريب ا أنو ذكر باب ا زاد بعض أىل العلم فيو أو غَته. قاؿ: جري ا على عادتو إذ ذكر ُب ىذا الباب غَت 

ُ         األحكاـ اليت ذ كرت فيو.             
ِ   زابنة، وا١تزابنة ىو بيع الر طب بالتمر، بيع الر ط ب قلنا: إف ا١تراد بالعرايا ىو أمر مستثٌت من ا١ت  َ                   ُ                          

باليابس، وقلنا: إنو ال ٬توز بيع الرطب باليابس ألجل عدـ ا١تساواة بينهم وا١تماثلة، إذ ال ٯتكن ا١تماثلة بُت 
ّ                                             الرطب واليابس ُب الكيل، فالكيل للرطب إذا يػ ب س قل  ولذلك عدـ العلم با١تماثلة يعٍت اٞتهل فيو كعدـ      َُ                                          

                                                                                              ً  علم بالتساوي كالعلم بالتفاضل، وقلنا: إف ىذا ال ٬توز والعلة فيو أنو ربا، واستثٌت الشارع من ذلك أمر ا ال
ً                                                     ُ          ُ        ً              واحد ا وىي العرايا وىو بيع الرطب على رأس الشجر بتمر يابس ي دفع اآلف، ي قبض حاال  بشرط أف يكوف     

              ُ          ذف الشروط اليت ت شًتط لتصح                      ُ                                       ىناؾ حاجو للرطب، وأف ي عدـ النقد، وأف يكوف أقل من ٜتسة أوسق، إ
ً   العرايا وقد سبق ذكرىا ونذكرىا أيض ا:                                  

 الشرط األوؿ: أف يكوف ىناؾ حاجة للرطب حاجة التفكو.
                               ُ              الشرط الثا٘ب: أال يكوف ىناؾ نقد ت شًتى بو الرطب.
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الشرط الثالث: أنو ال بد أف يكوف ٓترصها، يعٍت بتقديرىا، كم تقدير ىذه الرطب وىي على 
 فت من باب ا٠ترص؟ فتقدر بو.الشجر إذا ج

 الشرط الرابع: أهنا ال بد أف تكوف أقل من ٜتسة أوسق وسيأٌب الدليل عليو.
الشرط ا٠تامس: أنو ال يصح ىذا البيع إال بعد أف يبدو صبلح الثمرة، فإذا ٓب يبد صبلح الثمرة 

 فإنو ال ٬توز بيعها ال بعرية وال بغَتىا.
 *** المتن ***

؛ أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم رّخص -رضي اهلل عنو-ابٍت عن زيد بن ث - ٜٕٙ
 لصاحِب الَعرِيّة؛ أف يبيعها بَخْرِصها.

 ولمسلٍم: بخرِصها تمًرا، يأكُلونها رُطًَبا.
، أف النبيّْ صلى اهلل عليو وسلم رّخَص في بيِع العرايا -رضي اهلل عنو-عن أبي ُىريرة  - ٕٓٚ

 خمسِة أوسٍق.في خمسِة أوُسٍق، أو ُدوف 
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
، أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم رّخص لصاحِب الَعرِيّة؛ أف يبيعها بَخْرِصها) قولو:

ىذا اٟتديث إضافة ١تن سبق من االستدالؿ بو على جواز العرايا  :(ولمسلٍم: بخرِصها تمًرا، يأكُلونها ُرطًَبا
أف العرايا ال ٕتوز إال ُب التمر خاصة، وغَت التمر ال ٬توز،  -مشهور ا١تذىب–            ً              فإف فيو دليبل  ١تذىب اٟتنابلة 

   ً      رطب ا بتُت                  ً                                                          ً أراد أف يشًتي عنب ا بزبيب يقولوف: ال ٬توز. ولو كاف ٓترصها، ولو أراد أف يشًتي تين ا امرأفلو أف 
                                                                 ً                          يابس، اآلف ٣تفف التُت فيقولوف: ال ٬توز. وإ٪تا من شرط العرايا أف يكوف ٘تر ا، ىذا ىو ا١تذىب، ودليلهم: 

                     ً                            رواية مسلم: ٓترصها ٘تر ا. فبل ٕتوز العرية إال بالتمر. 
أف ىذه مستثناة ٟتاجة الناس وا١تعٌت موجود ُب التمر وُب غَته  والرواية الثانية وىو الصحيح:

                                                                               ُ     يجوز ُب كل الثمار ببل استثناء بل و٬توز حىت ُب اٟتبوب، فاٟتب إذا جف ينقص كيلو فيجوز أف ت شًتى ف
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                        ً                                                               اٟتب وىو ُب سنبلو ٔتثلو كيبل  ّتاؼ، فالصحيح أنو عاـ وىي الرواية الثانية كما ذكرت ُب ا١تذىب وىي 
 ىب.                                                    ً           اختيار الشيخ تقي الدين، وعليها الفتوى عند ا١تشايخ خبلف ا ١تشهور ا١تذ

أف النبيّْ صلى اهلل عليو وسلم رّخَص في بيِع العرايا في خمسِة أوُسٍق، أو ُدوف خمسِة ) قولو:
ىذا اٟتديث دليل على اٟتد الذي ٕتوز فيو العرايا، وقد جاء ُب اٟتديث لفظتاف: ُب ٜتسة أوسق،  :(أوسقٍ 

واللفظة الثانية: ُب دوف ٜتسة أوسق، وىذه مسألة أصولية متعلقة بفهم األحاديث وىو: أنو إذا تعارض 
ٜتسة أوسق فما  عندنا حديثاف صحيحاف فأيهما نقدـ؟ ىنا عندنا حديث يقوؿ: ٜتسة أوسق. يعٍت ٬توز

                                                         ُ                             دوف، واٟتديث الثا٘ب يقوؿ: ما نقص عن ٜتسة أوسق، ا٠تمسة أوسق ال ت قبل، علماء األصوؿ يقولوف: إف 
ٓب ٯتكن تقدٙب أحد٫تا من حيث صحة اإلسناد فإف بعضهم يقوؿ: فإنا نقدـ األكثر؛ ألف األكثر من زيادة 

عنيُت من الفقهاء الذين تكلموا عن مصطلح الثقة وزيادة الثقة عندىم مقبولة، وىذه طريقة كثَت من ا١ت
                                                               ً                                اٟتديث، أف كل زيادة ثقة تكوف مقبولة ما ٓب تكن شاذة بأف تعارض حديث ا آخر يردىا بالكلية، فقالوا: إف 
رواية: ٜتسة أوسق من باب زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة. ومسألة زيادة الثقة النزاع بُت علماء اٟتديث 

ُ                     بُت الفقهاء ا١تتأخرين فيها نزاع طويل ك تبت فيو ْتوث مستقلة. وخاصة ا١تتقدمُت و                                      
ومن الفقهاء من يقوؿ: إننا نأخذ بأقل ما ورد. فعندىم أف ُب الرخص وا١تستثنيات من ا١تنهيات إذا 
ورد فيها أمراف فنأخذ باألقل أقل ما ورد و٢تم ُب ذلك أحاديث، ومنها: حديث الباب، قالوا: ورد حديثاف 

ُب الصحيح؛ ٜتسة أوسق، ودوف ٜتسة أوسق، فنأخذ باألقل؛ ألنو ٣تزـو بو. ولذلك ُب ا١تباحث وكبل٫تا 
                                                  ُ                                       األصولية األخذ بأقل ما ورد، وىذا ىو ا١تذىب فإف ا١تذىب ي قدـ األخذ بأقل ما ورد، و٢تا نظائر ُب فهم 

 حديث النيب صلى اهلل عليو وسلم كثَتة.
 *** المتن ***

)َمْن ، أّف النبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: -رضي اهلل عنهما-ر عن عبد اهلل بن ُعم - ٕٔٚ
 .باَع نخالً قد أُبّْرْت، فثمرتُها للبائِع، إال أف يشتِرَط الُمبتاع(

 .)َمن ابتاَع عبًدا فمالُو للذي باَعو، إال أف يشترَط الُمبتاع(ولُمسلٍم: 
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 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

 أي قد لقحت، التأبَت ىنا ٔتعٌت التلقيح. :(قد أُبّْرتْ ) قولو:
اشًتى شجر ٩تل وىذا النخل قد تشقق ٍب بعد تشقيقو  امرأٔتعٌت لو أف  :(فثمرُتها للبائعِ ) قولو:

أبره ولقحو صاحبو سواء بفعلو أو بأمر اهلل عز وجل، فإف بعض الشجر يكوف تلقيحو من اهلل عز وجل عن 
َت ذلك من األمور، فإف ىذا الثمر وإف ٓب يكن قد بدا صبلحو يكوف طريق الرياح، وعن طريق اٟتشرات، وغ

ً                                               ً                                                  ملك ا للبائع، لكن لو كاف قبل التأبَت فإنو يكوف تابع ا ألصلو، وىذه ا١تسألة متعلقة ببيع الثمار واألصوؿ، ما    
 الذي يدخل باألصل وما الذي ال يدخل وبذلك نفهم من ىذا اٟتديث أف ىناؾ أحكاـ جعلها الشارع لبيع

 الثمرة عند صبلحها وىناؾ أحكاـ جعلها الشارع عند تأبَت النخل، إذف أصبح عندنا ثبلث حاالت:
 األؤب: قبل التأبَت.

 الثانية: بعد التأبَت وقبل بدو الصبلح.
 الثالثة: بعد بدو الصبلح إٔب حُت القطاؼ.

 ما يتعلق بالبيع للثمرة منفردة مىت ٬توز ُب ىذه اٟتاالت الثبلث؟. : ٔس
 بعد بدو الصبلح، الثمرة منفردة ال ٬توز بيعها إال ُب ا١ترحلة الثالثة وىو بعد بدو الصبلح. ػ:ج
 بيع الثمرة مع أصلها مىت ٬توز؟.: ٕس
 ُب اٟتاالت الثبلث: قبل بدو الصبلح وبعده وقبل التأبَت وبعده، الثمرة مع أصلها. جػ:
                          ً         ثمر معو مىت يكوف الثمر تابع ا لؤلصل؟.إذا بعنا األصل وحده بعنا الشجر وحده وٓب نبع ال :ٖس
 بعد التأبَت. جػ:

                                                                          ً        إذا عرفنا اآلف قضية بيع الثمر واألصل مىت يتعلق بو اٟتكم بالتأبَت؟ ومىت يكوف متعلق ا ببدو 
 الصبلح، وا١تسألة واضحة.
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وىو الشجر  ا١تقصود هبذا اٟتديث إذا بيع األصل :(َمْن باَع نخاًل قد أُبّْرْت، فثمرُتها للبائعِ ) قولو:
)إال أف يشًتط أو النخل وحده دوف الثمرة، لكن لو بيعت الثمرة مع الشجر ٬توز بدليل اٞتملة الباقية قاؿ: 

، إال أف يقوؿ ا١تبتاع اشًتيت منك النخل وٙترهتا فهنا ٬توز، لكن لو قاؿ النخل وسكت فإنو ال يدخل ا١تبتاع(
 فيو.

من األحاديث اليت اعًتض  اأي وروى مسلم، واٟتديث ُب الصحيحُت، وىذ :)ولُمسلٍم( قولو:
 اعًتض عليو بعدد من االعًتاضات منها: -رٛتو اهلل–على ا١تؤلف فيها، فإف ا١تؤلف 

: بأنو نسب ألحد الصحيحُت ما ليس فيهما مع ا، ومنو ىذا اٟتديث فإف ىذا اٟتديث نسبو     ً                                     ً                                      أوال 
  ً   مع ا.ا١تؤلف ١تسلم وىو ُب الصحيحُت 

     ً                                         ثاني ا: أنو يذكر أحاديث األؤب تقدٯتها أو تأخَتىا.
     ً            ثالث ا: بالتبويب.

ىذه األشياء الثبلثة اعًتض على ا١تؤلف فيها، ورٔتا نتكلم عن التقدٙب والتأخَت بعد قليل، وقد 
 ذكرت مثالُت قبل.

سيده لشخص آخر العبد إذا كاف عنده ماؿ ٍب باعو  :)َمن ابتاَع عبًدا فمالُو للذي باَعو( قولو:
ا أـ لباس ا أـ أي شيء آخر فإف ملكو لبائعو األوؿ. ً                                      فهذا ا١تاؿ الذي ُب يده سواء كاف نقد           ً                                  

بتاع( قولو:
ُ
 : إال أف يشًتطو ا١تشًتي فيكوف لو.)إال أف يشًتَط ا١ت

 فقو الحديث:
ُ                                ا١تسألة األؤب: أننا نعرؼ أف الشجر أو النخل إذا ش ري وحده فإف كاف الشراء قبل التأ بَت أي قبل                                              

                          ً                                                                      التلقيح فإف الثمر يكوف تابع ا لو ُب الشراء فيكوف للمشًتي، وإف كاف بعد التأبَت فاألصل أف يكوف للمبتاع 
 إال أف ينص عليو ُب العقد فيقوؿ: اشًتيتو معو.

: إف ا١تراد بالتأبَت ىو التلقيح والتلقيح ىذا -وىذا ىو ا١تذىب–ا١تسألة الثانية: أف الفقهاء يقولوف 
فعل اآلدمي، فصبلح الثمر ىو اٛترارىا واصفرارىا من فعل اهلل عز وجل، فيقولوف: الواجب أف يكوف من 
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ا١تناط ُب البيع وما يدخل فيو وما ال يدخل إ٪تا ىي من األشياء الكونية اليت تكوف بأمر اهلل عز وجل. ولذلك 
العذؽ -ق فإذا تشققت عذوؽ النخل فقهاء ا١تذىب يقولوف: إف ا١تقصود بالتأبَت ليس التلقيح وإ٪تا التشق

ُ                                                     سواء و ضع فيو اللقاح أو ٓب يوضع فيو اللقاح فإنو ُب ىذه اٟتالة  -الذي يكوف فيو التمر إذا تشقق انشق      
                             ً                                                           يكوف من ملك البائع؛ ألنو أحيان ا بعض النخل ال يوضع فيو اللقاح، اآلف أصحاب النخل القدٙب ُب بعض 

ً     القرى نظر ا ألف النخل طويل جد ا عي                                  ً   وصعب صعودىا، ماذا يفعل الزراع قدٯت ا؟  -                 ً الطويل يسمى عيدان ا–داف          ً                 
                                 ً                                                         إذا وضعوا الشجرة وضعوا ّتانبها فحبل  ْتيث إذا تشقق ىذا وتشقق ىذا الريح ىو الذي يأبره أو يلحقو 
 فيقولوف: معرفة التأبَت من عدمو صعبة. ولذلك ا١تذىب أناطها بالتشقق وقالوا: إف اٟتكم ليس لو تعلق بفعل

اآلدمي وإ٪تا بالتشقق الذي يكوف من اهلل عز وجل. وبنو على ذلك أف ىناؾ أشياء تلحق بالتشقق، ىذا 
                                                                                        ً     ا١تذىب، فعلى سبيل ا١تثاؿ: قالوا: إف الثمرة إذا خرجت وبدت فإنو يكوف ُب حكم التأبَت. العنب مثبل  إذا 

شًتى مزرعة وُب ىذه ا١تزرعة شجر خرج بدأت العنبة ولو صغَتة قبل أف تستوي فإف لو حكم التأبَت، فمن ا
ً                                              عنب وقد بدا الثمر صغَت ا فإف ىذا الثمر يكوف ملك ا للبائع فيجب عليو أف يسقيو أو يتفق ىو وصاحب                         ً                     

 األرض على ا١تساقاة فيكوف لو أجرة السقي، وأما الثمر فإهنا للبائع.
ٍب يظهر مثل التفاح وا١تشمش                                                         ً        ً وقالوا أمر آخر غَت ما يبدو: قالوا: ما يكوف بدء نباتو ورد ا أو زىر ا

 قالوا: ىذا إذا ظهر من ورده أو زىره فإذا خرج من الزىرة فإف ىذا ُب حكم تأبَته.
األمر الثالث: قالوا: ما كانت الثمرة فيو ورد. مثل شجر الورد، وىناؾ بعض الورود غالية الثمن، فلو 

ً                                        باع أرض ا فيها ورود، فالورد يكوف ١تن؟ نقوؿ: ٣ترد  امرأأف  ظهور الورد من أكمامو يكوف ُب حكم التأبَت       
 فيلحق بالتأبَت؛ ألف ا١تراد بالتأبَت التشقق، ىذا على ا١تذىب.

وىناؾ من أىل العلم من قاؿ وىو رأي بعض ا١تشايخ: يقوؿ: ٬تب أف نقف عند ظاىر النص، 
   ً                  وزن ا من حيث التفعيل، –ٌت                                                                  ً     فنقوؿ: إف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ التأبَت والتأبَت ىو التلقيح وزن ا ومع

فيجب أف نقوؿ: ال بد أف يكوف ىناؾ تلقيح تتلقح النخلة ويكوف تلقيحها إما  -ومعٌت من حيث ا١تعٌت
بفعل اآلدمي فالعربة بالتلقيح. واٟتقيقة أف التلقيح وخاصة إذا ٓب يكن بفعل آدمي صعب استظهاره وظهوره، 

ط العذوؽ بعد تلقيحها لكن ما كاف من غَت فعل اآلدمي                     ُ                  وقد يكوف بفعل اآلدمي ي ربط األكماـ أو ترب
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                      ً                                                                 فصعب ٘تييزه ولذلك أحيان ا لو جعلت العربة بالتشقق كما ىو ا١تذىب قد يكوف لو وجو من حيث الضبط 
 ُب األحكاـ والدقة فيها.

ا١تسألة الثالثة: ىذا اٟتديث استدؿ ا١تالكية بو على أف النيب صلى اهلل عليو وسلم عندما أضاؼ 
       ً                                                                                      عبد ماال  فإف العبد ٯتلك، واٞتمهور أف العبد ال ٯتلك وإ٪تا كل ماؿ العبد لسيده، وىذا األقرب، وقوؿ النيب لل

، ىذا من باب إضافة النسبة فقط وإال فهناؾ أشياء كثَتة تضاؼ ليس من )فمالو(صلى اهلل عليو وسلم: 
وقد تكوف من غَت لك من أجل ا١تلك فقد تكوف من أجل النسبة، وقد تكوف من باب االختصاص، 

 األمور.
ا١تسألة الرابعة: أننا نستفيد من ىذا اٟتديث والذي قبلو أف بيع كل شيء إ٪تا يتناوؿ ىذا الشيء 
      ُ                                                                                        ْتسب الع رؼ وال يتناوؿ ما يتعلق بو ٦تا ٯتكن فصلو عنو، فكل ما ٯتكن فصلو عنو فإنو ال يتناولو، التأبَت ُب 

فصوؿ عنو وال يتناولو اللفظ وبذلك نقوؿ: إنو ينفصل عنو. وعلى حكم ا١تفصوؿ عنو، ومالو ُب حكم ا١ت
       ً                                                   ً         باع دار ا قاؿ: بعتك داري. قالوا: كل ما كاف ُب ىذه الدار متصبل  هبا فإنو  امرأ     ّ                   ذلك مث ل الفقهاء: فلو أف 

         ً                                                               يكوف تابع ا ٢تا، بعتك داري وُب داري بئر فالبئر تابع ٢تا فيكوف ملحق بالبيع. 
ثاث وغَته فإنو يكوف للبائع إال أف يشًتطها ا١تبتاع، عندما تبيعو سيارة فما كاف وأما ا١تنفصل مثل األ

    ً                               ً                                                             متصبل  هبا أو يتناولو اٝتها كا١تكينة مثبل  وغَت ذلك ألنو متصل فيها وىو يتناولو االسم فإنو يكوف معها، وأما 
وىكذا فإنو ٬توز  اليت توضع ُب السيارة )االكسسوارات(ا١تنفصل مثل بعض األشياء اليت توضع مثل 

 امرأ                                                ً     ً                            للشخص أف يأخذىا، وىكذا قاعدة مضطردة، وسأضرب مثاال  عرفي ا ٓب ينص عليو الفقهاء: لو أف 
أريد أف آخذه؟ فهذا منفصل  )االستنب وىي الكفر االحتياطي(اشًتى من آخر سيارة فجاء ا١تشًتي وقاؿ: 

طفاية اٟتريق ا١توجودة ىذا منفصل؛ ألنو ال                     ً                                 لكن يتناولو االسم عرف ا، أو قاؿ: سآخذ شنطة االسعافات أو 
                        ً                                                                     يتناولو االسم عادة أو عرف ا فهي منفصلة توضع وتركب وتزاؿ، ىي مسألة عرفية، وال تتصور كم من ا١تسائل 
ا٠تبلفية وا٠تصومات بُت الناس تقع بناء على مسألة بيع األصوؿ والثمار واألصل ُب بيع األصوؿ والثمار 

 كر٫تا ا١تصنف.ىذاف اٟتديثاف اللذاف ذ 
 *** المتن ***
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)َمن ابتاَع طَعاًما، فال يبْعُو حتَّى وعنو؛ أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  - ٕٕٚ
 .يستْوِفيُو(

 .)حتى يقبَضُو(وفي لفٍظ: 
 وعن ابن عباٍس رضي اهلل عنو. مثُلو.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

               ً   أي من اشًتى طعام ا. :(َمن ابتاَع طَعاًما) قولو:
                 ً                  أي إف من اشًتى طعام ا وسنستدؿ ُب قضية  :(َمن ابتاَع طَعاًما، فال يبْعُو حتَّى يستْوِفيوُ ) قولو:

         ُ                                     ً                                             ىل القبض ي شًتط ُب الطعاـ أـ ُب غَته، فمن ابتاع طعام ا فبل ٬توز لو أف يبيعو إٔب غَته حىت يستوفيو ومعٌت 
 ا ُب اللفظ اآلخر.                                   ً حىت يستوفيو أي حىت يقبضو كما جاء مفسر  

 ىذا اٟتديث يتعلق بالقبض، و٬تب أف نعلم أف تعلق العقود بالقبض من ثبلث جهات:
اٞتهة األؤب: ىناؾ عقود إذا ٓب يكن فيها تقابض فإف العقد باطل وجوده وعدمو سواء، ملغي 

: الصرؼ، فكل عقد صرؼ ٓب يكن فيو تقابض ُب ٣تلس العقد فالعقد باطل                            ً                                                العقد، وىذه العقود ىي: أوال 
 ملغي كأف ال صرؼ بيننا.

ً                                                       ثاني ا: بيع الربوي ٔتثلو جنس ا، وىذاف األمراف سيأٌب اٟتديث عنهما عندما نتكلم عن الربا.                      ً     
، وسنتكلم عنو بعد اٟتديث القادـ.      ً                                              ً                               ثالث ا: السلم، فإف السلم ال بد فيو أف يكوف الثمن حاال 

العقد، فالنوع األوؿ: العقود اليت يشًتط فيها                       ُ                     إذف ىذه العقود الثبلثة ي شًتط القبض فيها لصحة 
 القبض لصحة العقد فإذا ٓب يكن ىناؾ قبض فالعقد غَت صحيح.

اٞتهة الثانية: عقود يشًتط القبض للزومها، العقد صحيح لكنو ليس ببلـز فيجوز الرجوع فيو وقتما 
                   ُ          ك، وىذه العقود اليت ي شًتط فيها تشاء، وأما إذا قبضتو فإنو ال ٬توز الرجوع فيو إال بعقد آخر أو ٨تو ذل

 القبض للزـو ىي عقداف أو ثبلثة إف جعلت القرض منها:
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                                  ً                                             العقد األوؿ: عقد ا٢تبة، لو وىبتك شيئ ا قلت: أعطيتك سيارٌب، أعطيتك ىذا الكأس. العقد 
ُب  )العائدصحيح لكن قبل أف تقبضو أنت ٬توز ٕب أف أرجع فيو، ولذلك يقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

، فليس لنا مثل السوء، ٦تا يدؿ على أنو مكروه الرجوع لكن ٬توز لك، وأبو برؾ ىبتو كالكلب يعود ُب قيئو(
                                       ً                                ١تا حضرتو الوفاة قاؿ: إ٘ب قد ٨تلت عائشة ٩تبل  بالعالية ولو قبضتو ١تلكتو ولكنو  -رضي اهلل عنو–الصديق 

                                        ُ      وإذا مات الواىب فإنو يعود للورثة؛ ألنو ٓب ي قبض، عند الورثة. فدؿ على أنو ٬توز لو الرجوع فيو قبل القبض، 
 وُب معٌت ا٢تبة الصدقة.

َ  ٌ ف ر ى اف  م ق ب وض ة  }                 ُ                                                العقد الثا٘ب الذي ي شًتط القبض فيو للزومو: الرىن؛ ألف اهلل عز وجل قاؿ:    ُ ْ  َ  ٌ   َ ِ  َ }
الراىن ال                                                                      َِ   [، فبل بد أف تكوف مقبوضة، فلو ٓب يقبضها صاحبها فإنو ٬توز الرجوع فيو من ق ب ل ٖٕٛالبقرة: ]

 ا١ترهتن.
العقد الثالث: على تفصيل فيو قيل: القرض، فمن أقرض غَته على القوؿ بالتأجيل فيو وىذه مسألة 

 تفريعها طويل.
 ١تاذا أتيت بأثر القبض ُب العقود؟. س:
 لكي نربط ا١تسألة من ٚتيع جوانبها ولكي ال تلتبس عندنا ا١تسائل بعضها ببعض. جػ:

            ً                 ً                                  لقبض ليس شرط ا لصحتها وليس شرط ا للزومها بل ىي الزمة ال ٬توز الرجوع اٞتهة الثالثة: عقود ا
                                                 ِ                                        فيها ولو ٓب يكن ىناؾ قبض لكن القبض شرط لصحة نقل ا١ت لك فيها وىي عقد للبيع وغَته، يعٍت أنا إذا 
             ً                                                                         اشًتيت منك شيئ ا فبل ٬توز ٕب أف أبيع ىذا الشيء الذي اشًتيتو منك حىت أقبضو، فالقبض ىنا ىو شرط 

، البيع الصحيح والـز )من ابتاع طعاًما فبل يبعو(نقل ا١تلكية فقط، ولذلك قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: ل
ال ٬توز الرجوع فيو، فبل ٬توز للمشًتي أف يقوؿ: ال، أو البائع يقوؿ: ال، أنا سأتراجع. ىذا الـز و٬تب 

من ذلك؟ اٟتكمة قريبة من العلة ُب تسليمو، ولكن ال ٬توز للمشًتي أف يبيعو حىت يقبضو، ما اٟتكمة 
 ا١تسألة.

 ١تاذا هنى الشارع عن ىذا ا١تعٌت؟. س:
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                                                              ً                  ىناؾ مسلكاف ألىل العلم ُب ا١تعٌت والعلة ُب هني الشارع عن أف تبيع شيئ ا حىت تقبضو، ومثاؿ  جػ:
دما ذلك: عندما تشًتي سيارة من ا١تعرض ٍب تبيعها لشخص آخر ىل ٬توز ىذا البيع؟ ىذا ال ٬توز، عن

تشًتي با٢تاتف بضاعة من مشرؽ األرض ٍب تريد أف تبيعها مباشرة لشخص آخر وٓب تقبضها ىل ٬توز ىذا 
البيع؟ سنتكلم اآلف عن العلة ٍب نتكلم عن نطاؽ ىذا البيع، فإذا عرفت العلة ترتب عليها معرفة نطاؽ البيع، 

وإب الضمانُت. أنا البائع وأنت ا١تشًتي ١تاذا هنى الشارع عن ىذا البيع؟ اٞتمهور يقوؿ: إف النهي ألجل ت
ورجل ثالث مشًتي ثاف، ىذه السلعة بعتها لك ولكنك ٓب تقبضها فهي ُب ضما٘ب اآلف، ٔتعٌت أهنا لو تلفت 
فأنا الذي أضمنها لك حىت لو بآفة ٝتاوية؛ ألنو ًب البيع اآلف والبيع صحيح وأنا الذي تأخرت ُب قبضها 

                ً                                           باعها للثا٘ب فعقبل  أهنا تكوف ُب ضمانك أنت فكيف تكوف سلعة واحدة  بسبب مٍت ليس بسبب منك، إذا
يضمنها اثنُت؟ فيكوف توأب ضماناف على السلعة، ىذا قوؿ اٞتمهور، وقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: إف ىذا 

ً    س ا،                                 ً          ً                                       ً     غَت صحيح فإف توإب الضمانُت جائز شرع ا ليس ٦تنوع ا. وذكر أمثلة طويلة على ىذه ا١تسألة طرد ا وعك
قاؿ: ولكن العلة دفع ا٠تصومة بُت الناس. فقد يبيع ا١تشًتي ىذه السلعة بسعر أغلى اشًتاىا مٍت برياؿ 
وباعها ٓتمسة، فعندما يعلم البائع األوؿ أهنا بيعت هبذا السعر قد يقوؿ: ال أعطيك إياىا. فَتفض التسليم 

الواجب عليك أال تبيعها حىت تقبضها  فتكوف ىناؾ خصومة شديدة، فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: إف
لكي تبتعد ىذه ا٠تصومة وتزوؿ، وىذا ىو األقرب إذا قلنا: إف ا١تراد هبذا اٟتديث عمـو ا١تبيعات وليس 

ً                                        خاص ا با١تكيبلت؛ ألنو جاء ُب حديث عن ابن عباس:  ، فهو عاـ ُب ٚتيع ا١تبيعات )وما أرى غَته إال مثلو(  
ً                    ليس خاص ا با١تكيبلت، إذف عرفن ا اٟتكمة بُت ىذا وىذا، وٙترة ىذا القوؿ: أنو إذا أمكن اٞتـز بعدـ ا٠تصومة       

بُت الناس فإنو ُب ىذه اٟتالة ٬توز بيع الشيء قبل استيفاءه وإف كاف فيو ضماناف قد تواليا، ٬توزوه ألهنم يروا 
 أف ىذا من حقوؽ العباد فإذا زاؿ الضرر جاز، وسأذكر أمثلة بعد قليل.

 فقو الحديث:
، نستفيد أف نطاؽ النهي عن بيع ما )من ابتاع طعاًما(سألة األؤب: ُب قولو صلى اهلل عليو وسلم: ا١ت

ٓب يقبض إ٪تا ىو فيما دخل ُب ملك الشخص بسبب البيع فإنو يلـز لنقل ا١تلك فيو أف يكوف فيو قبض، 
ل ا١تلك فيو ولو من وبناء على ذلك ما ملكو الشخص من غَت بيع أي من غَت معاوضة ٤تضة فإنو ٬توز نق
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ُ                ُ                                          غَت قبض لو، فمن ورث ماال  ٓب يبتعو، أو و ىبت لو ىبة، أو أ عطي ىدية فيجوز لو التصرؼ فيها بالبيع قبل               ً                      
                     ً               ُ                                                         قبضها، ىذا عندىم، طبع ا قضية ا٢تبة قد ي شكل فيها؛ ألف العقد جائز وليس ببلـز فيجوز الرجوع فيو، لكن 

فيجوز للمرأة أف تعاوض عليو قبل أف تقبضها، رجل أصدؽ                   ُ                ُب ا١تَتاث وُب عوض ا٠ت لع وُب عوض النكاح
امرأة سيارة ولكنو ٓب يسلمها ٢تا فيجوز ٢تا أف تبيعها وإف كانت عند زوجها كذا يقولوف، فالشرط األوؿ: ال 

ً  على ا١تذىب أيض ا–بد أف يكوف   دخل ُب ملك ا١تشًتي عن طريق البيع. -            
، استدؿ فقهاء بقوؿ النيب )من ابتاع طعاًما(وسلم قاؿ: ا١تسألة الثانية: أف النيب صلى اهلل عليو 

، أنو نطاؽ تطبيق بيع الشيء قبل قبضو إ٪تا ىو خاص بالطعاـ با١تكيبلت أو )طعاًما(صلى اهلل عليو وسلم: 
ا١توزونات من األطعمة وما عدا ذلك من ا١تعدودات واألراضي اليت يكوف قبضها بتخليتها فإنو ٬توز بيعها 

    ُ                                                                        لكن ي شكل على ىذا أنو جاء ُب بعض طرؽ حديث ابن عباس عند أىل السنن أنو ابن عباس قبل قبضها، 
                                   ً                      ً              قاؿ: أف غَت الطعاـ مثلو. فيكوف شامبل  لكل مبيع سواء كاف طعام ا أـ غَت طعاـ.

، استدؿ هبذه اٞتملة فقهاء ا١تذىب )فبل يبعو(ا١تسألة الثالثة: ُب قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
ً      أيض ا على                                                                       ً       ً    أف نطاؽ ىذا اٟتكم وىو عدـ البيع قبل القبض فيما لو كاف نقل ا١تلك الثا٘ب بيع ا ال تربع ا،    

                                                                                 ً        فيجوز للشخص بناء على ذلك أف يهب ما ٓب يقبض، و٬توز لو أف يتصدؽ بو سواء كاف دخولو أوال  ابتداء 
 ُب ملكو ببيع أـ بغَت بيع.

فهمتها فهمت مسألة من دقيق العلم ُب  ىذه ا١تسألة من دقائق مسائل القبض ُب البيوع، فإذا
 مسائل القبض.

            ً                            من اشًتى طعام ا ىل ٬توز لو بيعو قبل قبضو؟. :ٔس
 ال. جػ:
           ً                            من ورث طعام ا ىل ٬توز لو بيعو قبل قبضو؟.: ٕس
 نعم ٬توز؛ ألف سبب ا١تلك إرث وليس معاوضة ٤تضة. جػ:
 بضو؟.          ً                                        من ملك طعام ا بسبب اإلرث ىل ٬توز لو أف يتصدؽ بو قبل ق :ٖس
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 ىذا جائز. جػ:
            ً                                   من اشًتى طعام ا ىل ٬توز لو أف يتصدؽ بو قبل قبضو؟. :ٗس
نعم، ٬توز، ومثالو: اشًتاه وتصدؽ بو قبل أف يقبضو فيأٌب الفقَت أو ٚتعية الرب تذىب للبائع  جػ:

 تقوؿ: أعطنا إياه. فيعطيهم إياه فصح العقد.
ببيع، وأف يكوف تصرفو فيو ببيع، ىذا ىو إذف ال بد من شرط أف تطبيق النطاؽ أف يكوف قد ملكو 

٤تل البيع ولذلك قلنا: ىو القبض شرط لصحة التصرؼ فيو، وقلنا: إف ىذا متعلق بعقد البيع وما ُب حكمو  
 كعقد اإلجارة وغَتىا.

، ما معناىا؟ ليس ا١تراد القبض باليد )حىت يقبضو(ا١تسألة الرابعة: ُب قولو صلى اهلل عليو وسلم: 
ا بدلي ً       أبد  ً                                                                 ل أف السلع كبَتة جد ا، وبعضها ال ٯتكن أف تضع يدؾ عليها، قالوا: ولكن القبض ٮتتلف باختبلؼ                     

                             ً         ً                                                           نوع ا١تبيع، فإف كاف ا١تبيع مكيبل  أو موزون ا فإف قبضو يكوف بكيلو ووزنو. وزاد علماء ا١تذىب: ونقلو. نقلو 
)حىت ٭توزه التجار إٔب عمرو:  من مكانو؛ ألف الكيل والوزف ىو النقل ولذلك جاء ُب حديث عبد اهلل بن

                                                                    ُ                 ، فيكوف قبض ا١تكيل وا١توزوف بكيلو ووزنو مع نقلو، أي إخراجو من احملل لكي ي عرؼ أنو قد ٘تيز. رحا٢تم(
 ىذا النوع األوؿ.

ّ                                     النوع الثا٘ب: ما كاف من ما ال ٯتكن كيلو وال وزنو وال عد ه وال نقلو كالعقار وكحصى الرحى وما ُب                                                   
بإٚتاع أىل العلم يكوف بالتخلية. مثل العقار شخص اشًتى من شخص بيت كيف حكمو، قالوا: ىذا 

 يكوف؟ يقوؿ: اسكن البيت. فسكٌت البيت ىذه ٗتلية لو فيكوف القبض يكوف بالتخلية.
                                                                             ً      النوع الثالث: ما كاف من باب ا١تعدودات، مثل: كاسات الزجاج، وغَتىا، وا١تعدودات أصبل  يكوف 

               ً                                                   ىذه ا١تسألة أصبل  ال أثر لو؛ ألف ا١تذىب عندىم ىذا خاص بالطعاـ والطعاـ    ً                    عموم ا القبض بالعد لكن ُب
         ً           ً                                                                  ليس معدود ا وإ٪تا مكيبل  وموزوف، والصحيح القوؿ الثا٘ب: أنو عاـ. قوؿ الشافعية وغَتىم الصحيح، 
وا١تعدودات يكوف بعدىا إال أف تكوف صغَتة فبمجرد قبضها، اشًتى من شخص قطعة ذىب ٘تسكها بيدؾ 

 ىو القبض، وأما إذا كانت كبَتة فبتمييزىا وعدىا، وما عدا ذلك فا١ترجع فيو للعرؼ.ىذا 
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                                  ُ         ليست موصوفة فا١توصوفة ٢تا حكم آخر ال ي شًتط فيو -                    ً              مثاؿ: عندما تشًتي شيئ ا بضاعة معينة 
ؽ فيجري القبض فيها اآلف بالنيابة، اآلف توجد شركات معاينة، قبض الوكيل كقبض األصيل، األورا -القبض

الرٝتية اآلف ٬تريها كثَت من الفقهاء ا١تعاصرين كالقبض، صك ا١تلكية لؤلراضي، رخصة السيارة أو البطاقة 
                                 ُ                                                           اٞتمركية يروف أهنا ٔتثابة القبض، وال ي شًتط النقل ُب السيارة تبقى من ٤تلها، فبمجرد أف تكوف لك بطاقة 

ود البطاقة اٞتمركية أو صك ا١تلكية أو ما ُب ٚتركية ولو ُب دولة خليجية تبيعها وأنت ىنا، إذف فبمجرد وج
حكمها ىذا ٔتثابة القبض؛ ألف ا١تقصود ا٠تصومة، وا٠تصومة تزوؿ بوجود مثل ىذه البطاقات اليت ال ٕتعل 
ً                                    لصاحبها الرجوع ُب ا١تسألة، وبناء على ذلك فإف ىذا ي عترب قبض ا فيجوز نقل ا١تلكية بعد ذلك، ا١تقصود         ُ                                               

ُ                       ا٠تصومة فاٟتمد هلل، إال الطعاـ الذي ي باع على ىيئة ص ربة فبل بد أف يكوف كذلك. ا٠تصومة فقط فإذا زالت              ُ                                 
 *** المتن ***

؛ أنو َسِمَع رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم -رضي اهلل عنهما-عن جابر بِن عبد اهلل  - ٖٕٚ
()إّف اهلل ورسوَلو حّرـَ بيَع الخمِر، والميتِة، والِخْنزيِر، يقوؿ عاـ الفتح:  . فقيل: يا رسوَؿ اهلل! واألصناـِ

)ال، ىو أرأيت ُشحوـَ الميتِة؟ فإنّو ُيطلى بها السُّفُن، ويُدىُن بها الجلوُد، وَيستصِبُح بها الناُس؟ فقاؿ: 
ـٌ( )قاتَل اهلل اليهوَد، إف اهلل تعالى لما حرَّـ . ثم قاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، عند ذلك: َحرا

 .ه، ثم باُعوه، فأكلوا ثمَنو(ُشحوَمها َجَمُلو 
 جملوه: أذابوه.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

وىذا يدؿ على تأخر ىذا  :(أنو َسِمَع رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ عاـ الفتح) قولو:
 اٟتديث.
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وسلم  التحرٙب ابتداء وانتهاء منو جل وعبل، ونبينا ٤تمد صلى اهلل عليو :(إّف اهلل ورسوَلو) قولو:
)إف اهلل نسبة التحرٙب إليو صحيحة وىو مبلغ عن ربو جل وعبل، فالنيب صلى اهلل عليو وسلم عندما قاؿ: 

 من باب التأكيد على ىذا التحرٙب. ورسولو(
ا٠تمر ىي ما يسكر العقل ويذىبو فكل ما أسكر العقل وأذىبو يسمى  :(حّرـَ بيَع الخمرِ ) قولو:

   ً                                          ُ                   ُ                 ٜتر ا، وذكرت قبل ما الفرؽ بُت ا٠تمر وبُت غَتىا ٦تا ي ذىب العقل؟ فإف ما ي ذىب العقل نوعاف:
             ُ                                    ً  النوع األوؿ: ي ذىب العقل مع لذة وطرب، فهذا يسمى ٜتر ا.

مثل اٟتشيشة اليت ىي اٟتشيش اآلف، أو               ُ                                 النوع الثا٘ب: ي ذىب العقل من غَت لذة وال طرب، وىذا
 سائر أنواع ا١تخدرات.

                                                            ً                           وكثَت من الفقهاء يقر بأف النوع الثا٘ب أسهل من النوع األوؿ اختبلف ا ُب اٟتكم ولذلك فإنو ال ٬توز  
                                      ً                                                     كما سنشَت لو بعد قليل التداوي با٠تمر مطلق ا، ٓتبلؼ األخرى مثل البنج ومثل األدوية النفسية فإنو ٬توز 

اوي هبا لكن ا٠تمر ال ٬توز التداوي هبا، فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم بُت أف اهلل عز وجل ٓب ٬تعل التد
دواءنا فيما حـر علينا وىو ا٠تمر، وأما تلك فإف كاف فيها مصلحة فيجوز وإال فبل، وأشار ٢تذا ا٠تبلؼ بُت 

 لـو واٟتكم.ُب جامع الع -رٛتو اهلل–ا٠تمر وغَتىا من األمور ا١تخدرة ابن رجب 
أي وحـر اهلل ا١تيتة أو بيع ا١تيتة، وا١تيتة األصل فيها أنو ٭تـر بيعها إال ما ورد  :(والميتةِ ) قولو:

 االستثناء فيو وىو ميتة اٞتراد والسمك فإهنا ميتة حبلؿ فيجوز بيعها؛ ألنو ٬توز أكلها.
ا بيعو وال االنتفاع بو ُب قوؿ ٚتاىَت                                      ً وىو اٟتيواف ا١تعروؼ، وا٠تنزير ال ٬توز مطلق   :(والِخْنزيرِ ) قولو:

              ً       أىل العلم خبلف ا ١تالك.
ـِ ) قولو:                                            ُ                           ا١تراد باألصناـ واحد من اثنُت: إما األصناـ اليت ت عبد، وإما التماثيل، فيكوف  :(واألصنا

ذلك                ُ                                                                        ٖترٙب األصناـ اليت ت عبد من باب ٖترٙب بيع اآل٢تة واألوثاف اليت يعبدىا ا١تشركوف وأما التماثيل فيكوف 
     ً                     ُ     دليبل  على ٖترٙب بيع كل صورة ت صور.

 ما العلة ُب النهي عن ىذه األمور؟. :ٔس
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من الفقهاء من يقوؿ: إف النهي عن بيع ا٠تمر وا١تيتة وا٠تنزير إ٪تا ىو ألجل النجاسة. فكل ميتة  جػ:
ع على ٧تسة وكل ٜتر ٧تسة وكل خنزير ٧تس يقولوف ذلك، والدليل على ذلك: ما حكاه بعضهم من اإلٚتا 

أف ا٠تنزير ٧تس فيكوف ذلك من باب التبع للخمر وا١تيتة، وكثَت من أىل العلم يرى ذلك أف ا١تيتة وا٠تمر 
٧تساف، واألقرب: أف ا٠تمر ليست بنجسة، وا٠تمر كوهنا ٧تسة ىذا قوؿ ٚتاىَت أىل العلم وىو اختيار 

شيخ اإلماـ مالك: أف ا٠تمر ليست  الشيخ تقي الدين وغَته، ولكن األقرب وىو قوؿ ربيعة بن عبد الرٛتن
بنجسة، وىذا الذي رجحو ٤تمد بن إٝتاعيل الصنعا٘ب؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم لو كانت ٧تسة ألمر 
بتنظيف اآلنية بعدىا، انظر ١تا قاؿ بتحرٙب اٟتمر األىلية ُب خيرب أمرىم بغسل القدور ُب خيرب ٦تا يدؿ على 

إهنا ليست كذلك فقد أريقت ُب أزقة ا١تدينة وٓب يأمر النيب صلى اهلل عليو وسلم ٧تاسة تلك ا١تيتة، وأما ىذه ف
 بالتحرز منها فدؿ على أهنا ليست بنجسة، وىذا القوؿ ىو األقرب أف ا٠تمر ليست بنجسة.

 ا١تيتة ىل ىي ٧تسة؟. :ٕس
 ُ      د بغ أو اٞتمهور يقوؿ: إهنا ٧تسة. على إطبلؽ إال ما استثٍت عند بعضهم وىو اٞتلد إذا  جػ:

اإلىاب، ونقوؿ من باب التفصيل: إف األقرب أف ا١تيتة ُب ذاهتا ليست ٧تسة وإ٪تا النجاسة ُب الدـ الذي ُب 
جوفها؛ ألف الدـ ٧تس بإٚتاع ا١تسلمُت وما خالط الدـ، وبناء على ذلك نقوؿ: إف ا١تيتة ثبلثة أجزاء: جزء 

ً    ماتت ا١تيتة فالدـ يكوف ُب أجزائها فيكوف ٧تس ا،                ً                                  يكوف الدـ ٥تتلط ا فيو كاللحم، والكرش واألحشاء، فإذا                                        
                                                                                      ً         فا١تيتة ٟتمها ٧تس ليس لذاهتا أهنا ميتة وإ٪تا ألجل الدـ الذي فيها، وما ال دـ فيو فإنو يكوف طاىر ا كالشعر 
                                                                            ً           والصوؼ والريش والقرف عند من يرى ذلك وىكذا، ىذه منفصلة فهي طاىرة، وما كاف وسط ا بُت االثنُت 

و وما ال فيو دـ فإنو يطهر بالدباغة وىو اإلىاب اٞتلد، هبذا التفصيل ٔتعرفة ما ىو النجس يفصل ما دـ في
                                                           ً                           وما ىو عدـ النجس يظهر لنا ٤تل اإلشكاؿ بسهولة، ولذلك نقوؿ: نظر ا ألف اٞتلد فيو بعض الدماء ال 

ً                                ً        يكفي فيو الغسل فبل بد أف ي دبغ استخراج ا لكل دـ فيو وبعد ذلك يكوف طاىر ا، وأما  ا٠تنزير فإنو باإلٚتاع                         ُ           
 والكلب كا٠تنزير ٧تس ٧تاسة عينية.
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فقيل: يا رسوَؿ اهلل! أرأيت ُشحوـَ الميتِة؟ فإنّو ُيطلى بها السُّفُن، ويُدىُن بها الجلوُد، ) قولو:
قيل: إف ىذا السؤاؿ الذي سئل عنو النيب صلى اهلل عليو وسلم وىو شحـو ا١تيتة  :(وَيستصِبُح بها الناُس؟

، واٞتلد أي جلد                           ً                                       ُ                           قالوا: يطلى هبا السفن. قدٯت ا إذا بنوا السفن لكي ال يدخل ا١تاء بينها ت طلى بالشحـو
عل عليها الشحم من باب التليُت، واستص عل ُب القرب وغَتىا ٕت  ُ                                    اآلدمي وجلد غَته كاليت ٕت                    ُ باح الناس هبا                     

ِ               ف ه م أنو سؤاؿ عن  -رضواف اهلل عليهم –          ً                                                  ٬تعلوهنا زيت ا للنار اليت توقد ُب ا١تصابيح، ىذا السؤاؿ من الصحابة   ُ
 شحـو ا١تيتة فقط، فهم يقولوف: يا رسوؿ اهلل ىل شحـو ا١تيتة تأخذ حكم ا١تيتة؟. 

مور الثبلثة: االستصباح، وقيل: إف السؤاؿ إ٪تا ىو عن الباقي، عن حكم االستخداـ ُب ىذه األ
وعن الدىاف، وعن طبلء السفن هبا، يعٍت على القوؿ الثا٘ب: سألوه يا رسوؿ اهلل ىل ٬توز لنا أف نستصبح 
بشحـو ا١تيتة؟ وكأف مستقر عندىم أف شحـو ا١تيتة حـر بيعها، فيسألوف ىل ٬توز لنا أف نستصبح هبا وأف 

ائدة لنا فيها مصلحة، وعلى القوؿ األوؿ: قالوا: يا رسوؿ اهلل ندىن هبا جلودنا وأف نطلي هبا السفن؟ ىذه ف
الشحـو لنا فيها فائدة فهل الشحـو داخلة مع ا١تيتة أو منفصلة؟، إذف الفرؽ بُت الثنتُت ينبٍت عليها فرؽ كبَت 

ا، الفرؽ ىو ما أجاب عنو النيب صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم:  ً                                                                           جد  ، اـ()ال، ىو حر  
، أف بيع الشحـو حكمو حكم بيع ا١تيتة، وعلى القوؿ  ً                                                               على القوؿ األوؿ: ال، يكوف متجه ا عن بيع الشحـو                            

 الثا٘ب: أف ال، ىو حراـ الضمَت عائد ٞتميع ا١تذكورات.
ـٌ ) قولو: ١تا سئل النيب صلى اهلل عليو وسلم عن شحـو ا١تيتة يطلى هبا السفن  :(ال، ىو َحرا

، الذي ىو حراـ ىل ىو االستصباح والدىاف وطبلء )ال، ىو حراـ(ا اٞتلود قاؿ: ويستصبح هبا وتدىن هب
 السفن؟ أـ أف اٟتراـ ىو بيع شحـو ا١تيتة؟ ىو قوالف بُت أىل العلم:

                                             ً                                        القوؿ األوؿ: أف ما حـر بيعو حـر االنتفاع بو مطلق ا. فبل ٬توز لك أف تنتفع ٔتيتة بأي شيء، فبل 
تصباح وال ٕتعلها ألي فائدة أخرى، وىذا ىو ا١تذىب وىو قوؿ ٚتاىَت أىل                   ً     ٬توز لك أف ٕتعلو دىن ا لبلس

 العلم.
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، عائد للبيع فقط فالذي ٭تـر إ٪تا ىو بيع ا١تيتة )ال، ىو حراـ(القوؿ الثا٘ب: أف الضمَت ُب قولو: 
وا٠تنزير وا٠تمر واألصناـ، وأما ا١تنافع ا١تباحة فيها فتجوز، وىو الصحيح فما الدليل على ذلك؟ أف النيب 
صلى اهلل عليو وسلم ثبت عنو بإسناد حسنو الطحاوي وغَته من أىل العلم أنو ١تا سئل عن الفأرة تقع ُب 

                                      ً                  أو كما قاؿ صلى اهلل عليو وسلم، أصبح منتفع ا بو ُب غَت الشرب،  كاف مائًعا فانتفعوا بو()إف  السمن قاؿ: 
فينتفع بو ُب غَت األصلي وىو الشرب؛ ألنو ال ٬توز أكلو ألنو ٧تس، فالنجس ال ٬توز تناولو وال الوضوء بو 

ً                                                  و٬توز جعلو استصباح ا، وا١تسلموف ُب العهد األوؿ والزماف األوؿ كانوا يستصب حوف بالزيوت النجسة،                 
 ٬تعلوهنا ُب ا١تصابيح ويوقدف هبا النار. 

               ً                                     ً                 أف النجاسات مطلق ا ٬توز االنتفاع هبا، فيجوز أف ٕتعلها ٝتاد ا، و٬توز أف ٕتعلها  والصحيح:
ً    استصباح ا، و٬توز أف ٕتعلها علف ا للدواب وىكذا من األمور الكثَتة جد ا.                                   ً                    ً        

أكلو وتناولو وال ٬توز الصبلة عليو، حىت السنم لو حكمو؛  والنجس ال ٬توز بيعو وال شراؤه وال ٬توز
، )إهنا تنقض(ألف الشحم لو حكم اللحم، ولذلك ١تا سئل النيب صلى اهلل عليو وسلم عن ٟتـو اإلبل قاؿ: 

ً                                               قالوا: الشحم ملحق بو. إال خبلؼ ضعيف جد ا، ا٠تبلؼ القوي ُب الكبد؛ ألف الكبد دـ وأما الشحم                                     
ً                                               صاحب اإلنصاؼ ضعيف جد ا؛ ألف للشحم حكم اللحم، فكل ما ٝتاه النيب صلى اهلل ا٠تبلؼ الذي ذكره                    

ً                                                       عليو وسلم ٟتم ا فالشحم مثلو؛ ألف الشحم متصل باللحم وقد يكوف ُب أجزائو.             
              ُ                      ُ                                              وأما ا٠تمر فبل ي نتفع هبا إال ُب شرهبا فبل ي نتفع هبا ُب شيء آخر فبل ٬توز االنتفاع هبا ُب غَت ذلك؛ 

                                ُ                                               ٓب ٕتعل إال للشرب، وا٠تنزير ٯتكن أف ي نتفع بو االنتفاع الذي ٬توز لنا ُب ا٠تنزير ىو أنو ُب  ألف األصل أهنا
عل ُب األحذية ألف شعره قوي. يذكروف ذلك فيجوز جعلو ُب  ُ                                                  الزماف األوؿ أهنم يقولوف: إف شعر ا٠تنزير ٬ت                                        

أنفحة ا١تيتة، مثل  ذلك، -رضواف اهلل عليهم–األحذية نص على ذلك الفقهاء وجاء عن بعض السلف 
                                                                                       ً   الذي يذْتو الكفار فالكفار غَت الكتابيُت ذبيحتهم ميتة عندما يذْتوهنا ٮترجوف األمعاء ويقطعوهنا قطع ا 
عل ُب اللنب، إذا ج علت فيو جعلتو ج بن ا، فالصحيح أف أنفحة ا١تيتة ٬توز  ُ   ً                              صغَتة ألف فيها بكتَتيا ٍب ٕت                 ُ                 ُ                       

سئل عن اٟتنب الذي يكوف عند  -رضي اهلل عنو–الفارسي  االنتفاع هبا، والدليل على ذلك: أف سلماف
ً                                                 الفرس؟ الفرس ذبائحهم كلها حىت لو كانت غنم ا ٦تا ٬توز أكلو كلها ميتة فنص على جواز االنتفاع هبا                                         
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          ً                                                                                         وأكلها. طبع ا الفقهاء الذين يقولوف: ال ٬توز االنتفاع با١تيتة وال بأجزائها. يقولوف: إف أنفحة ا١تيتة ال ٬توز. 
                                                        ً      ً                        لك ألف بعض أىل العلم وىو أبو بكر الطرطوشي فيما أذكر كتاب ا كامبل  ُب ٖترٙب اٞتنب الرومي، قاؿ: ولذ

                                                                                         ً     ألهنا تأٌب من ببلد الرـو وببلد الرـو ال يؤمن أف يضعوا أنفحة خنزير، فقاؿ: إف اٞتنب الرومي حراـ. طبع ا ٓب 
اإلسكندرية، فقاؿ: إنو حراـ. بناء على أنو           ً                                  ً       يكن موجود ا ُب ببلد ا١تسلمُت ُب وقتو ىو كاف مغربي ا ٍب سكن

يأٌب من ببلد الكفار فأنفحة ا١تيتة حراـ، لكن ثبت عن سلماف الفارسي وغَته أف أنفحة ا١تيتة جائز االنتفاع 
ُ   ً  هبا، ٓب تأكلها، البكتَتيا اليت فيها ىي اليت جعلت اٟتليب أو اللنب ج بن ا.                                                            

، الضمَت ٭تتمل أف يعود للبيع فقط وىو ىو حراـ()ال، إذف فقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
 الراجح، أو ٭تتمل أف يعود لكل سائر االنتفاعات.

ٚتلوه أي أذابوه، شحـو  :(قاتَل اهلل اليهوَد، إف اهلل تعالى لما حرَّـ ُشحوَمها َجَمُلوه) قولو:
 ا٠تنزير.

ىنا  :(َجَمُلوه، ثم باُعوه، فأكلوا ثمَنوقاتَل اهلل اليهوَد، إف اهلل تعالى لما حرَّـ ُشحوَمها ) قولو:
الذـ الذي كاف لليهود ليس ألجل الطبلء وإ٪تا ألجل بيع شحـو ا٠تنزير، أذابوىا وباعوىا كذلك، لكن اآلف 

، وٓب يقل: انتفعوا هبا. واالنتفاع قيل: إنو إٚتاع )ٍب باعوه(االنتفاع ٬توز ولكن ا١تنهي عنو البيع، ولذلك قاؿ: 
لمُت أهنم ينتفعوف بشحم ا١تيتة ُب الطبلء، وذكر شيخ اإلسبلـ ابن تيمية أنو ٔتثابة إٚتاع أىل فعلي من ا١تس

 العلم.
                                                            ُ                          وأما األصناـ فنحن قلنا قبل قليل: إف النهي عن بيعها إما لكوهنا ت عبد من دوف اهلل عز وجل، أو 

لكفار فإنو ٭تـر بيعو ولو ٓب يكن                                                              ً   لكوهنا ٘تاثيل، وكبل العلتُت مقبوؿ، وبناء على ذلك فكل ما يكوف شعار ا ل
، فالصليب ٭تـر بيعو، والشمعداف لليهود ٭تـر بيعو؛ ألف شعار ا ٢تم وىكذا، ما داـ است خدـ كذلك.      ً                                                      ً                     ُ          ٘تثاال 

ُ                                                                    األمر الثا٘ب: كل ما ج عل على ىيئة التمثاؿ فإنو ٭تـر بيعو إال ما استثٍت، والذي استثٍت عند بعض                    
عل ع ُ     أىل العلم ليس الصور اليت ٕت  لى الرقم، الرقم مسألة أخرى االستثناء فيو أوسع، ٨تن نتكلم عن                         

التماثيل، استثٌت بعض أىل العلم وىو قوؿ عند الشافعية ورواية قوية عند اٟتنابلة ذكرىا القاضي أبو يعلى ُب 
؛ ألف بعض الناس قاؿ: ٓب أجدىا. وىي موجودة ُب ىذا الكتاب، ذكر أنو ٬توز )األحكاـ السلطانية(كتاب 
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الدمى للبنت الصغَتة، وأف تكوف دمية لكي تًتىب على قضية اٟتنو على األطفاؿ، فذكر أنو ٬توز شراء الدمى 
عل للبنات على  ُ               وما جاز شراؤه جاز بيعو، الدمى للبنات دوف الذكور، وعلى ذلك فإف ىذه اللعب اليت ٕت                                                                              

يعها، لكن ىذه الدمى اليت تكوف ٬توز ب -وىو قوؿ ٚتع من أىل العلم ذكرت قبل قليل من قاؿ بو-األقرب 
عل على ىيئة  ُ             على شكل دببة ىي ُب اٟتقيقة يشًتيها الكبار ليس الصغار أحيان ا فبل ٬توز، ىذه اليت ال ٕت                      ً                                                       
ً                                   دمى لؤلطفاؿ وإ٪تا على شكل ٥تتلف ٘تام ا بعيد عن األطفاؿ أيض ا ىذه ٘تاثيل ال ٬توز، فما كاف لؤلطفاؿ                      ً                               

؛ ألجل تربيتهن على ذلك فإنو جائز وذكر القاضي نصوص أٛتد ويقولوف: للبنات. من باب التخصيص
 على ذلك. -رٛتهما اهلل–والشافعي 

 *** المتن ***
 باب السََّلم.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

بذكر باب السلم، والسلم ىو السلف، فإنو ُب لغة  -رٛتو اهلل–بدأ الشيخ  :(باب السََّلم) قولو:
ً                          وُب لغة غَتىم من العرب كأىل الكوفة يسمى سلم ا، وليس ا١تراد بالسلف ىنا                ً   اٟتجازيُت يسمى سلف ا                                          

                                                                 ً                             السلف الذي نعنيو وىو القرض، وإ٪تا نعٍت بالسلف ىنا أو بالسلم ىنا أمر ا آخر وىو: بيع موصوؼ ُب الذمة 
مؤجل،                                                                     ً              بثمن مقبوض ُب ٣تلس العقد، إذف ال بد من وجود ىذين األمرين: أف يكوف موصوف ا وُب الذمة يعٍت
ً                                                                وأف يكوف الثمن مقبوض ا ُب ٣تلس العقد، وسنستدؿ على ىذه األجزاء الثبلثة بعد قليل من اٟتديث.                     

: بقي على موسم  ً                                              ً               وصورة السلم كثَتة جد ا، ومن أبسط صور السلم عندما آتيك وأقوؿ لك مثبل                    
١تقدار الفبل٘ب، وا٠تبلص            ً                         ً                                  الرطب تقريب ا شهرين وأريد منك اآلف رطب ا من النخل الفبل٘ب، أريد منك اخبلص، ا

                                                               ً       ً                   الذي أعرفو معروؼ وصفو من جودة معينة، إذف ىذا يسمى سلم، يعتٍت شيئ ا موصوف ا ُب الذمة، ٓب أقبضو 
 اآلف بعد أجل. 
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ً                                                 ً                ومن صوره أيض ا: تأٌب لشخص وتقوؿ: بقي على األضحية ٙتانية أشهر مثبل  خذ ىذا ا١تبلغ ُب             
أضاحي من النوع الفبل٘ب، والسن الفبل٘ب بوصف معُت مقابل أنو إذا جاء األضاحي سآخذ منك ٜتس 

يعرفو أىل الفن، فتأخذ ا١تبلغ من اآلف والتسليم ُب وقتو فقد يكوف باقي ٙتانية أشهر، وقد تكوف الشاة من 
                                                  ً                           ً          الضأف ٓب تولد بعد وتشًتط أف يكوف عمرىا ستة أشهر مثبل  فيجوز بيعها؛ ألنك بعت موصوف ا ُب الذمة.

 نعرؼ أف بيع األشياء نوعاف:إذف ىنا ٬تب أف 
                       ً                                                           النوع األوؿ: أف يكوف بيع ا ألعياف، العُت ىو الشيء الوحيد الذي ال ٯتكن أف يشبو غَته، اشًتي 

 ىذه السيارة رقم اللوحة كذا، رقم ا٢تيكل كذا، ىذا بيع عُت.
من شيء،                         ً                                  ً                   النوع الثا٘ب: أف يكوف بيع ا ١توصوفات، وبيع ا١توصوؼ أف تبيع وصف ا قد يشًتؾ فيو أكثر

أشًتي منك السيارة نوع كذا، موديل كذا، ولوف كذا، و٦تكن منها عشرين سيارة، و٦تكن منها مائة سيارة، 
ً                                                    فإف ٓب ٕتد ىذه تأٌب تلك، أشًتي منك كأس ا صفتو كذا وىناؾ من الكأس مليوف مثل صفة الكأس ىذه،                                   

 لكن لو قلت: اشًتيت منك ىذا الكأس الفبل٘ب. فهذا بيع أعياف. 
                                                           ً                  : فيجب أف نفرؽ بُت بيع األوصاؼ وبيع األعياف، والشرع يتساىل كثَت ا ُب بيع األوصاؼ ما إذف

ال يتساىل ُب بيع األعياف، وبيع السلم ىو بيع موصوؼ ُب الذمة، جاء بعض الفقهاء وقاؿ: إف ىذا 
النيب                 ً                                                               اٟتديث يعارض حديث ا آخر. ما ىو اٟتديث اآلخر؟ قالوا: ما جاء من حديث حكيم بن حزاـ أف 

، فهذا )ال تبع ما ال ٘تلك(. وجاء ُب رواية عند اٟتاكم: )ال تبع ما ليس عندؾ(صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
ا نادر ا بل كثَت  ً       ً         الذي يبيع موصوف ا ُب الذمة باع ما ال ٯتلك، والسلم ٨تن يومي ا نتعامل بو فهو ليس عقد                        ً                                      ً               

لك فلذلك جاء بعض الفقهاء وقاؿ: إف عقد السلم                             ً                    االستعماؿ، ىذا الذي باع موصوف ا ُب الذمة باع ما ال ٯت
مستثٌت من القاعدة على خبلؼ القياس. وقد ذكرنا أف القياس: قياس وصل، وأصل، وفصل، فقياس الفصل 
ىو ا١تعٌت القاعدة العامة، فهنا القياس ٔتعٌت خبلؼ القاعدة العامة، القاعدة العامة أف الشخص ال ٬توز لو 

 السلم جاء على خبلفو، فنقوؿ: ىذا مستثٌت فيجب أف نضيقو. أف يبيع ما ال ٯتلك، و 
إنو ال تعارض بُت اٟتديثُت؛ ألف حديث حكيم بن حزاـ ثبت عند  واألقرب والصحيح أف نقوؿ:

، فإهنا ليست مشهورة وإ٪تا عند )ال تبع ما ال ٘تلك(، وأما لفظة: )ال تبع ما ليس عندؾ(ا٠تمسة بلفظ: 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕ٘ٛ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

، والشخص )ال تبع ما ليس عندؾ(الذي ورد عن النيب صلى اهلل عليو وسلم:  اٟتاكم وغَته، واألقرب ُب
٬توز لو أف يبيع ما ليس ُب ملكو لكنو عنده، مثل الوكيل، الوكيل أال ٬توز لو أف يبيع ماؿ ا١توكل؟ ىو ليس 

وىذا ليس  ُب ملكو لكنو عنده، والوصي على الصغَت واحملجور عليو يبيع ماؿ الصيب ويبيع ماؿ احملجور عليو
فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم أمر  -رضي اهلل عنو–ُب ملكو لكنو عنده، بيع الفضوٕب مثل عروة بن اٞتعد 

فباع إحدى  -فضوٕب يعٍت تصرؼ بدوف إذف صاحبو–                 ً                          عروة وأعطاه دينار ا ليشًتي لو شاة فاشًتى شاتُت 
ة الثانية إ٪تا ىو تصرؼ فضوٕب فبيعو صحيح الشاتُت بدينار. واٟتديث ُب البخاري، فبيع عروة بن اٞتعد الشا

، واألعياف )ال تبع ما ليس عندؾ(لكنو معلق على إذف صاحب ا١تاؿ، فالقصد من ىذا أف اٟتديث إ٪تا ىو: 
                       ً                ً                   ً                              ال ٬توز للشخص أف يبيع شيئ ا ليس ُب ملكو مطلق ا إال أف يكوف مأذون ا لو بالتصرؼ فيو، وأما األوصاؼ 

ليس عنده، وما ليس عنده ىو السلم، بذلك ينحل اإلشكاؿ و٧تمع بُت فيجوز أف يبيع ما عنده وما 
 اٟتديثُت وال نقوؿ: ىو مستثٌت من اٟتديث.

 *** المتن ***
ـَ النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم  -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباٍس  - ٕٗٚ قاؿ: قِد

)َمْن أسلَف في شيٍء، فلُيسِلْف في كيٍل المدينَة، وىم ُيسِلُفوف في الثماِر: السنتين والثالَث. فقاؿ: 
) ، إلى أجٍل معلوـٍ ، ووزٍف معلوـٍ  .معلوـٍ

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

ـَ النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم المدينَة، وىم ُيسِلُفوف في الثماِر: السنتين والثالثَ ) قولو:  :(قِد
يعٍت كانوا يؤجلوف السنتُت والثبلث، وظاىر فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم أف سلمهم صحيح فإنو قاؿ: إف 

وسلم كاف من باب عملكم صحيح، ولكن جاء ُب بعض الروايات أف ىذا اٟتديث منو صلى اهلل عليو 
اإلنكار عليهم؛ ألنو جاء ُب بعض الروايات عند أىل السنن أف الذي كاف يفعلو أىل ا١تدينة ليس السلم 
الذي نعرفو وىو السلف ا١تعتاد وإ٪تا كانوا يسلفوف ُب بقعة معينة، يقوؿ: مزرعتك ىذه ٙترىا ٕب سنتُت أو 
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باب بيع األوصاؼ، فنهاىم النيب صلى اهلل عليو وسلم    ً                                         ثبلث ا. فكاف السلم ىنا من باب بيع األعياف ال من 
عن بيع األعياف قاؿ: ال تبع األعياف، وإ٪تا بع األوصاؼ. فهو من باب بيع الثمر قبل بدو صبلحو بل قبل 

ً                                             نتاجو لسنتُت أو ثبلثة، فأوجد ٢تم ٥ترج ا وقاؿ: من أراد منكم البيع فليبع بيع األوصاؼ  )فليسلف ُب كيل                                 
، ووزف م (معلـو ، إٔب أجل معلـو ، فدلنا ذلك على أف ىذه القيود اليت جعلها النيب صلى اهلل عليو وسلم علـو

                                       ً                                                      ليست من باب التشديد يعٍت ٓب يكن العقد مطلق ا باٞتواز ٍب قيد وإ٪تا كانوا يتعاملوف بصيغة فجاء الشارع 
   ً                       أمر ا آخر وىو جائز وىو بيع بإلغاء الصيغة اليت يتعاملوف هبا وىو بيع األعياف إٔب صيغة أخرى وفتح ٢تم 

 األوصاؼ.
–أسلف أي أسلم، باع بيع سلم أو بيع سلف، واستدؿ الشافعي  :(َمْن أسلَف في شيءٍ ) قولو:

وىذا من دقة فقهو فقاؿ: من أسلف ُب شيء أي فليعطي. فليسلف أي فليعطي ٬تب أف يكوف  -رٛتو اهلل
اآلف يعطي الثمن اآلف، من أين عرفنا ىذا الشيء؟ قاؿ الشافعي: ىذه اٞتملة تدؿ على أنو ال بد ُب عقد 

ً                         ً          السلم أف يكوف الثمن معجبل  مقبوض ا؛ ألنو ُب اللغة ال يسمى سلف ا ُب البيع إال أف يكوف فيو إقباض إذ لو                          ً     
، ما يكوف سلم ا أو سلف ا إال أف  ا با١تبايعة والوعد غَت ملـز ً        ً         ٓب يكن فيو إقباض صار وعد ا ٓب يكن سلف ا. وعد                                        ً       ً           ً                       

        ُ             على أنو ي شًتط ُب السلم  -حكاه الشيخ تقي الدين وغَته–يكوف فيو إقباض للثمن، وقد أٚتع أىل العلم 
ً    أف يكوف الثمن حاال  مقبوض ا؛                    ً                                                ألنو لو ٓب يكن موجود ا فإنو يكوف من باب بيع الدين بالدين، وقد جاء عن                  ً     

، كيف بيع الدين بالدين؟ ُب ذميت لك كذا مقابل بيع الكالئ بالكالئالنيب صلى اهلل عليو وسلم النهي عن 
ما ُب ذمتك ٕب، بعت دين بدين وىو باإلٚتاع ىذه الصورة ال ٕتوز، لكن قد يكوف من باب ا١تواعدة 

، ودليلها قولو صلى اهلل عليو وسلم: و                                                         ً                                 ا١تواعدة ليست ٔتلزمة، فالشرط األوؿ: ال بد أف يكوف الثمن حاال 
 .-رٛتو اهلل–، واالستدالؿ من الشافعي )فليسلف(

، ووزٍف معلوـٍ ) قولو: الواو ىنا ٔتعٌت أو فتكوف ُب كيل معلـو أو ُب وزف  :(فلُيسِلْف في كيٍل معلوـٍ
؛ ألنو ال ٯتكن                   ً       ً                                               أف يكوف الشيء مكيبل  وموزون ا ُب وقت واحد، وبعض العلماء حاوؿ أف يتكلف فقاؿ:  معلـو

إف الكيل للمثمن والوزف للثمن. وىذا غَت مقبوؿ؛ ألف فليسلف الثمن انتهى، قبضو وال ٭تتاج معرفتو؛ ألنو 
  ُ               ق بض ُب ٣تلس العقد.
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، ووزف معلـوواستدؿ بعض أىل العلم من ىذه اٞتملة:            ُ             ، أف ما ال ي كاؿ وال يوزف ()ُب كيل معلـو
 كاٟتيوانات وا١تعدودات ال سلم فيها. 

أف ىذا خرج من النيب صلى اهلل عليو وسلم ٥ترج الغالب إذ أىل ا١تدينة أىل زراعة  والصحيح:
والغالب أف سلمهم إ٪تا يكوف ُب ا١تكيبلت وا١توزونات وٓب يقل النيب صلى اهلل عليو وسلم: ال سلم إال ُب 

ف. فيجوز السلم ُب غَت ا١تكيبلت وا١توزونات من ا١تعدودات بل وا١تصنوعات، فيجوز عقود مكيل وموزو 
، عقد  ً        ً      االستصناع وىي نوع من أنواع السلم على قوؿ اٞتماىَت خبلف ا للحنفية ألهنم يرونو عقد ا منفصبل                        ً                                                  

تفصيلو الثوب السلم مثل ماذا؟ مثل أف تذىب للخياط تعطيو ٜتسمائة لاير ُب مقابل أف يفصل لك ثوب، 
ً   ىذا لك عقد سلم، عقد استصناع، وعقد االستصناع ملحق بالسلم عند اٞتماىَت إال اٟتنفية فَتونو عقد ا                                                                                      

، فيجوز ُب ا١تصنوعات وُب ا١تعدودات وُب ا١تكيبلت وُب ا١توزونات.       ً                                                     منفصبل 
)إٔب أجل  استدؿ ٚتهور أىل العلم من قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: :(إلى أجٍل معلوـٍ ) قولو:

) ، فبل بد فيو من أجل وىذا قوؿ ٚتاىَت أىل العلم معلـو                                            ً                                           ، على أنو ال بد ُب السلم أف يكوف ُب الذمة مؤجبل 
، وصورة السلم اٟتاؿ: تأٌب لشخص تقوؿ: خذ -رٛتة اهلل على اٞتميع–إال الشافعي                     ً                                      ، فالسلم ال يكوف حاال 

                 ً                                لسوؽ، فالبائع مثبل  ليس عنده البضاعة وإ٪تا عند جاره    ً                                  ً     ماال  وأعطٍت ٜتسة آصع ٘تر. وىذه موجودة كثَت ا ُب ا
فتقوؿ: ىل عندؾ البضاعة؟ فيقوؿ: موجودة وىي ليست عنده، فيأخذ منك ا١تاؿ ٍب يأخذ البضاعة من 
جاره ويعطيك إياىا، ىذا يسمى السلم اٟتاؿ، اٞتمهور أنو ال يصح، ١تاذا؟ قالوا: ألف النيب صلى اهلل عليو 

()إٔب أجوسلم قاؿ:   ، فيجب أف يكوف ُب السلم أجل. ل معلـو
. وىو قوؿ اإلماـ الشافعي وىو                       ُ                                 ً                            والقوؿ الثا٘ب:: أنو ال ي شًتط ُب السلم األجل فيجوز السلم حاال 
اختيار الشيخ تقي الدين وىو الصحيح، ويكوف السلم ُب األشياء القريبة، فبل يكوف ُب شيء بعيد لو سآب 

ف ولكن يكوف ىناؾ سلم موجود متوفر، مثل اآلف عندما تذىب شخص ُب رطب وما جاء وقت الرطب اآل
على سبيل ا١تثاؿ إٔب ٤تبلت قطع الغيار تقوؿ لو: أريد قطعة الغيار الفبل٘ب. فيقوؿ: نعم، ويأخذ منك ا١تاؿ 
ويقوؿ: سأذىب للمستودع ويذىب إٔب جاره ويأخذىا ويعطيك إياىا أو ا١توزع الرئيس ويأخذ منو ويأتيك 

ؿ: أنا بعتك. وىو ٓب يبعك ىو ذىب واشًتى ٍب جاء وباعك، ىذا سلم إف قلنا: تدخل ُب حكم هبا، ويقو 
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                              ً                                                        السلم. ولكنو سلم حاؿ وليس مؤجبل  فالعقد نقوؿ: صحيح. أما على قوؿ اٞتمهور فالواجب أف يقوؿ: 
ا١توصوفات انتظر. فيذىب ويشًتيها ٍب يأٌب ويبيعها لك، ولذلك ذكرنا قبل قليل أف الشرع يتوسع ُب بيع 

وىذه من مقاصد الشريعة، وأما بيع األعياف فيشًتط فيها العلم الدقيق ويشًتط فيها ا١تلك لكي ال يؤدي 
 ذلك إٔب التنازع بُت الناس.

       ً كاف رجبل    -رضي اهلل عنو–ويقولوف: إف حديث حكيم بن حزاـ ٤تموؿ على بيع عُت، وحكيم 
مٍت العُت الفبلنية. اٞتمهور نعم يقولوف: إف السلم اٟتاؿ      ً                                      تاجر ا فيأتيو الشخص فيقوؿ لو: أريدؾ أف تشًتي

٤تموؿ على ىذا. لكن نقوؿ الصحيح: عن حديث حكيم ٤تموؿ على بيع األعياف، فيقوؿ: أريد منك دابة 
                                                                        ً              فبلف. حكيم بن حزاـ كاف يدخل السوؽ ويبيع حىت جاء عنو: أنو دخل مرة فوجد عقاال  الذي يربط بو 

                                               ً                        الغبار ٍب باعو بدرىم فقاؿ: رْتت، فما دخل السوؽ يوم ا إال ربح، والشاىد أنو  اٞتمل فأخذه ونفض عنو 
    ُ                                                                                  كاف ي سأؿ عن شيء بعينو ٍب يذىب ويشًتيو من صاحبو ٍب يبيعو عليو. ىذا الذي ال ٬توز، لكن لو قاؿ 

.                                                          ً      ً لك: أريد ناقة. والنوؽ متوفر ُب السوؽ فيجوز فيها السلم حاال  ومؤجبل 
ط األجل إذا كانت السلعة متوفرة ُب السوؽ، وقلنا: إف ىذا قوؿ الشافعية                ُ    والصحيح: أنو ال ي شًت 

                                 ُ                                                     وىو اختيار شيخ اإلسبلـ، وا١تذىب أنو ي شًتط األجل ولكن ال بد عندىم أف يكوف لؤلجل أثر ُب القيمة، 
يمة،                                                   ً                                  فعندىم يـو ونصف يـو ال ٬تزئ ُب األجل فبل بد أف يكوف شهر ا، شهرين؛ ألف ىذا التأخَت مؤثر ُب الق

                                                     ً                                 وأما التأخَت األجل الذي ليس لو أثر ُب القيمة ال يكوف معترب ا على ا١تذىب، ولكن الصحيح أف األجل 
(               ً                                 بالكلية ليس شرط ا وأف قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم:  ُ                     ، أي إذا و جد أجل ال بد أف يكوف )إٔب أجل معلـو          

          ً   األجل معلوم ا.
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 ٖٖالشريط: 
 *** المتن ***

 البيع.باب الشروط في 
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
الشروط ُب البيع من ا١تسائل اليت أشكلت على كثَت من أىل  :)باب الشروط في البيع( قولو:

                                                                          ُ                العلم، حىت إف ٚتهور أىل العلم نفوا صحة الشروط ُب العقود فقالوا: إنو ال يصح أف ي شًتط ُب العقد أي 
حد فحسب. إٔب غَت ذلك من اآلراء ُب ا١تسألة، واألقرب ُب شرط. وبعضهم توسع فقاؿ: إ٪تا ٬توز شرط وا

ذلك: أف الشرع ٓب يأت عنو حديث ُب النهي عن الشروط ُب البيع، وما روي عن النيب صلى اهلل عليو وسلم 
من هنيو عن بيع وشرط فإف صح اٟتديث على ضعفو فإنو ٤تموؿ على بيع العينة، إذ يبيع الشخص آلخر 

 و منو أي هني عن بيع مع شرط ٤تدد هنى عنو النيب صلى اهلل عليو وسلم.   ً             شيئ ا على أف يشًتي
 *** المتن ***

قالت: جاءتني بريرُة. فقالت: كاتبُت أىلي على تسع  -رضي اهلل عنها-عن عائشَة  - ٕ٘ٚ
فعلُت. أواٍؽ، في كلّْ عاـ ُأوقيٌة، فَأِعينيني. فقلُت: إف أحبَّ أىُلِك أف أُعدَّىا لهم، ويكوف والُؤؾ لي 

ورسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو -فذىبْت بريرُة إلى أىِلها. فقالْت لهم؟ فأبَػْوا عليها. فجاءْت ِمن عندىم 
فقالت: إنّْي عرضُت ذلك عليهم، فأبَػْوا إال أف يكوف لهم الوالُء. فأخبرْت عائشُة النبيَّ  -وسلم جالسٌ 

. ففعلْت عائشُة. َء، فإنما الوالُء لمن أعتَق()ُخِذيها، واشتِرطي لهم الوالصلى اهلل عليو وسلم. فقاؿ: 
ـَ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم في الناِس، فحِمَد اهلل وأثنى عليو. ثم قاؿ:  )أّما بعُد. ما باُؿ ثم قا

رجاٍؿ يشتِرطُوف ُشروطًا ليسْت في كتاِب اهلل؟ ما كاَف من شرٍط ليس في كتاب اهلل فهو باِطٌل. وإف كاَف 
 .قضاُء اهلل أحقّّ، وشرُط اهلل أوثُق، وإنّما الوالُء لمن أعتَق( مائَة شرٍط.

 :*** الشرح ***
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 مفردات الحديث:
ا١تكاتبة ىو أف يشًتي العبد نفسو من سيده فيقوؿ لسيده: سأشًتي منك  :(كاتبُت أىلي) قولو:

نفسي ٔتبلغ كذا وكذا. ىذه ىي ا١تكاتبة، قالوا: وىي ٗتفيف من اهلل عز وجل إذ األصل أف ماؿ العبد ملك 
ىو لسيده، وكيف يشًتي ا١ترء مالو ٔتالو؟ يعٍت ىو ُب اٟتقيقة أف مالك العبد اشًتى عبده ٔتالو ىو ولذلك 

ُب اٟتقيقة ٗتفيف من اهلل عز وجل وتيسَت وىو عقد مستقل عن سائر عقود ا١تعامبلت ا١تالية األخرى، 
فيقوؿ السيد أو ا١تالك لعبده: أعقتك بعد سنة على أف تسلمٍت خبلؿ ىذه السنة مبلغ كذا وكذا. فيعمل ٍب 

 إذا سلمو آخر ٧تم وآخر قسط من ا١تاؿ عتق عندىا.
                  ً  األوقية أربعوف در٫ت ا. :(، في كلّْ عاـ ُأوقيةٌ على تسع أواؽٍ ) قولو:
أف تعينها على ا١تكاتبة من باب  -رضي اهلل عنها–أي سألت بريرة عائشة  :(فَأِعينيني) قولو:

 الصدقة، ولكن عائشة قالت: ال، لن أعينك وإ٪تا سأشًتيكي وأعتقك.
رضي –فكأف عائشة  :(لي فعلتُ فقلُت: إف أحبَّ أىُلِك أف أُعدَّىا لهم، ويكوف والُؤؾ ) قولو:

قالت: أريد أف أشًتيكي أنا وأنا اليت أعتقك. ويًتتب على ذلك الفرؽ بُت اٟتالتُت ىو قضية  -اهلل عنها
                                       ً                                                      الوالء، والوالء معناه أف يكوف الشخص منتسب ا نسبة عتق ١تن أعتقو وينبٍت على ذلك أف ىذا ا١تؤب إذا مات 

ا قتل خطأ وليس لو عاقلة ورثو مواله من علو أي الذي أعتقو،  ً                         ويًتتب عليو أنو يكوف من عاقلتو فلو أف سيد                                         
ً                            من نسبو فإنو يعقل عنو مواله من س فل ويعقل عنو مواله من علو أيض ا الذي أعقتو، فالوالء نوعاف:                             ُ                                

 النوع األوؿ: والء من علو، إذا قالوا: فبلف مواله من علو. أي الذي أعتقو.
ُ    النوع الثا٘ب: والء من س فل، ُ             ُ                     ً  وإذا قالوا: فبلف مواله من س فل. أي الذي أ عتق، أي الذي كاف عبد ا                                               

ُ    ٍب أ عتق ٝتي مؤب من س فل.                ُ   
 أي أرادوا الوالء. :(فذىبْت بريرُة إلى أىِلها. فقالْت لهم؟ فأبَػْوا عليها) قولو:
رضي –أي عند عائشة  :(ورسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم جالسٌ -فجاءْت ِمن عندىم ) قولو:

 .-اهلل عنها
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ٍب  -رضي اهلل عنها–أي عرضت أف تشًتيها عائشة  :(فقالت: إنّْي عرضُت ذلك عليهم) قولو:
 تعتقها.

                              ً     فقالوا: إال أف يكوف الوالء كامبل  لنا. :(، فأبَػْوا إال أف يكوف لهم الوالءُ ) قولو:
 أي اشًتيها. :(ُخِذيها) قولو:
 لوالء.قوٕب إف لكم ا :(واشتِرطي لهم الوالءَ ) قولو:
فالنيب صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ: اشًتيها  :واشتِرطي لهم الوالَء، فإنما الوالُء لمن أعتَق() قولو:

أنت وأعتقيها، ألهنم لن يبيعوىا لعائشة إال أف يقولوا: إذا أعتقتها فإف والءىا لنا. فقاؿ: اشًتطي ىذا الشرط 
فإنك إذا اعتقها يكوف الوالء لكي وليس ٢تم وإف شرطي ، )فإ٪تا الوالء ١تن أعتق(فإف ىذا الشرط ال عربة بو 

 ىذا الشرط، وىذه مشكلة كما سيأٌب معنا بعد قليل.
اٞتمهور يقولوف: ليست ُب كتاب اهلل أي ليست مشروعة.  :(ليسْت في كتاِب اهلل) قولو:

والصحيح أنو ليست ُب كتاب اهلل أي أف ُب كتاب اهلل النهي عنها، إذ ُب كتاب اهلل عز وجل ليس فيو هني 
 عن ٚتيع الشروط، وإ٪تا فيو هني عن البغي والظلم وعن الشروط ا١تمنوعة فحسب.

 فقو الحديث:
                                        ً                  الشيء الكثَت، وفيو من الفقو مسائل كثَتة جد ا ولكن نبدأ ٔتسألة  ىذا اٟتديث فيو من ا١تسائل

 الباب وىي قضية ما يتعلق بالشروط ُب البيع:
: ىذا اٟتديث أشكل على أىل العلم إشكاال  كبَت ا من جهتُت:     ً                                    ً    ً          أوال 

١تن )خذيها واشًتطي ٢تم الوالء فإ٪تا الوالء اٞتهة األؤب: حينما قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
                                                                 ُ                   ، كيف يأمر النيب صلى اهلل عليو وسلم ويقر على شرط فاسد؟ ىذا يناُب ما ع لم عنو صلى اهلل عليو أعتق(

                      ً                      ً                                              وسلم فإنو إذا رأى باطبل  منع منو، وال يأخذ أمور ا مثل ذلك باٟتيل الباطلة، فاستشكل ذلك كيف يكوف 
الشرط ملغي؟ فكأف فيو عند بعضهم ىذا من النيب صلى اهلل عليو وسلم؟ كيف يقوؿ: اشًتطي عليهم وىذا 

                                                                               ً  نوع خديعة، ولذلك كاف توجيو أىل العلم ٢تذا اٟتديث ٥تتلف على ستة أوجو ٪تر عليها مرور ا:
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                                                ُ                               الوجو األوؿ: فمن أىل العلم وىي طريقة ٭تِت بن أكثم وف هم من بعض كبلـ الشافعي: أف ىذه 
. ولكن ىذا التوجيو -رضي اهلل عنها–و عائشة الزيادة ضعيفة، إذ تفرد هبا ىشاـ بن عروة عن أبيو عن خالت

                             ُ                                                         من ٭تِت بن أكثم قاضي بغداد فيو ب عد إذ اٟتديث ُب الصحيحُت وىو ثابت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم 
 ، فهذا التوجيو ال شك ببعده.)خذيها واشًتطي ٢تم الوالء فإ٪تا الوالء ١تن أعتق(أنو قاؿ: 

، أي واشًتطي )واشًتطي ٢تم الوالء(لنيب صلى اهلل عليو وسلم: الوجو الثا٘ب: أهنم قالوا: إف قوؿ ا
، قالوا: ألف البلـ قد -رضي اهلل عنها–عليهم الوالء. أي ليس لكم الوالء أي أف الوالء ٕب أنا أي لعائشة 

َ ُُ      ْ َ  ُ أ ول ئ ك  ٢ت  م  الل ع ن ة  }تنوب عن على كما ُب قوؿ اهلل عز وجل:    َ ٟتقيقة إف [، أي عليهم اللعنة، وإ٘الرعد: { ]ُ   َِ 
ىذا التوجيو وإف قاؿ بو الشافعي إال أنو ضعيف رد عليو أبو الوليد الباجي من ستة أوجو ُب ا١تنتقى منها: أف 
البلـ لبلختصاص ُب اآلية أي ٥تتصة هبم اللعنة فهي على وجهها وليست نائبة عن على، وأف إنكار النيب 

 أف الوالء ٢تم.                                         ُ    صلى اهلل عليو وسلم ُب آخر اٟتديث يدؿ على أنو ف هم 
ً          الوجو الثالث: بأف ىذا كاف خاص ا بعائشة  ً        دوف من عاداىا، وىذا أيض ا ضعيف  -رضي اهلل  عنها–                                                   

 إذ األصل عدـ ا٠تصوص وإ٪تا عمـو اٟتديث.
الوجو الرابع: قيل: إف ىذا اٟتديث كاف ُب أوؿ األمر قبل أف يعلم النيب صلى اهلل عليو وسلم ْترمة 

ً       ىذا الشرط. وأيض ا ىذا  ، فبُت النيب )واشًتطي ٢تم الوالء فإ٪تا الوالء ١تن أعتق(باطل؛ ألف ُب اٞتملة نفسها               
 صلى اهلل عليو وسلم ُب نفس اٞتملة، فكيف تشًتط ٢تم ٍب أبطل الشرط ُب نفس اٞتملة؟.

: أف -رٛتو اهلل–وقيل غَت ذلك، واألقرب ُب توجيو ىذا اٟتديث: ىو ما قرره الشيخ تقي الدين 
اهلل عليو وسلم قاؿ ىذا الكبلـ ألف أىل بريرة كانوا عا١تُت ْترمة ىذا الشرط، أف ىذا الشرط ال النيب صلى 

                                                                 ً                    ٬توز، ومن علم ْترمة شيء ففعلو فإنو ال يًتتب عليو أثره ٓتبلؼ من كاف جاىبل  باٟتكم؛ ألف النيب صلى 
 ً                   بل  باٟتكم، ما يدري أف اهلل عليو وسلم لو كاف احتاؿ عليهم فإهنم جاىلُت باٟتكم ٓتبلؼ من كاف جاى

                                                      ً                                  ىذا الشرط صحيح أو باطل فإف العقد ال ينعقد؛ ألنو كاف جاىبل  فيصبح لو ا٠تيار إما أف يلغي العقد 
               ُ                                                                     ُ         بالكلية أو أف ي لغى الشرط وحده واٟتق للبائع، وىذا ىو الذي يناسب جناب النبوة، وىو الذي ي عمل فيو 

            ُ                      باٟتديث وال ي لغى فيو شيء منو البتة.
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ً           ا١توضع األوؿ من ٤تبلت اإلشكاؿ، وىو من ٤تبلت اإلشكاؿ الكبَتة جد ا ُب اٟتديث  إذف ىذا                                                     
ً                         حىت إف كثَت ا من الشراح قالوا: ال أجد لو توجيه ا. ولكن توجيهو ما ذكرنا.                                 ً          

اٞتهة الثانية: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم صحح العقد وأبطل الشرط، فكيف يصح عقد مع 
                                                                                 ً         بطبلف الشرط؟ وقلنا قبل قليل: إف ٚتهور أىل العلم من ا١تذاىب ا١تتبوعة يروف أف الشرط أصبل  ال يصح ُب 

قد يكوف فيو باطل، العقد فإذا بطل الشرط بطل العقد من باب التبع، كل شرط باطل يوجد ُب عقد فإف الع
                                                             ً                      ً فنقوؿ: إف ىذا اٟتديث ٬تب إعمالو بطريقة أخرى فنقوؿ: إف ىناؾ شروط ا صحيحة ليس فيها إشكاال  
وقلنا: إنو ٬توز الشرط والشرطُت والثبلثة وعشرة، وذكرنا ىذا ُب أوؿ اٟتديث، والشروط الفاسدة أي غَت 

 الصحيحة اليت توجد ُب العقود نوعاف: 
ً                                   تفسد وحدىا والعقد يكوف صحيح ا، ىي الشروط اليت ٗتالف مقتضى العقد  النوع األوؿ: شروط                           

ُ                          ُ       ً                                      يعٍت أف ىذا العقد الذي ع قد لو آثار وٙترة فكل شرط ي لغي شيئ ا من ٙترات العقد فإف الشرط يبطل والعقد                        
 صحيح.

لوف:     ً                         ً                                                   مثاال  ُب البيع: من باع المرئ شيئ ا على أال يبيعو لشخص آخر أو على أف ال يسكن فيو، فيقو 
إف ىذا الشرط ٮتالف مقتضى العقد وال ٮتالف حقيقتو. إذ حقيقة العقد التملك ملكت البيت، وأما 
مقتضاه فيجوز ٕب أف أسكنو و٬توز ٕب أال أسكنو، ٬توز ٕب أف أبيعو لشخص آخر و٬توز ٕب أال أبيعو، و٬توز 

أنو ال يبيعو لشخص ثالث  سائر التصرفات، و١تا يبيع شخص آلخر بيت ويشًتط عليوكٕب أف أتصرؼ فيو  
فالعقد ىنا ٮتالف مقتضى العقد فيبطل الشرط وحده ويصح العقد، وىذا منو قصة بريرة، فقصة بريرة ىنا 
الذي سيشًتي بريرة ويعتقها ما يًتتب على العتق ىو الوالء، أف يصبح والء بريرة ١تن أعتقها فهذا أثر من 

        ً                                         ا أف أثر ا من آثار العقد يكوف ٢تم ىم بطل الشرط وصح فلما اشًتطو  ،آثار العقد مقتضى من مقتضياتو
                                                                ُ                     ً     العقد، وىذه ىي طريقة فقهاء اٟتديث وإف خالفت طريقة اٞتمهور وىي اليت ي عمل فيها بالنصوص ٚتيع ا وال 

 ُ                             ي همل أي نص من النصوص الشرعية.
على العقد                                   ً                                       النوع الثا٘ب: شروط تفسد ىي والعقد مع ا، وىي اليت ٗتالف حقيقة العقد فهذه تعود 

 بالبطبلف وتبطل ىي والشرط، وىذه الشروط تنقل العقد من صيغة إٔب صيغة.
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مثاؿ ذلك: ١تا نقوؿ: أقرضتك مائة على أف تردىا ٕب مائة وعشرة. شرط الزيادة ىذا نقلت العقد 
 من كونو قرض إٔب كونو ربا، انتقل وخالف حقيقة العقد، فنقوؿ ىنا: إف العقد باطل.

تزوج امرأة على أال مهر بينهما، فإذا سكتوا ٓب يقولوا ىناؾ مهر أو ال ىذه تسمى مثاؿ آخر: من 
ة اسم فاعل واسم مفعوؿ فبإٚتاع ا١تسلمُت وُب كتاب اهلل عز وجل أف النكاح صحيح،  ِ                                                                       ا١تفوض ة أو ا١تفوض            َ     

الف مقتضى امرأة واشًتطا أو اتفقا على أال مهر بينهما، فا١تذىب يرى أف ىذا الشرط ٮت لكن لو تزوج رجل
العقد، إذ العقد من مقتضاه من آثاره ا١تهر فيقولوف: يصح العقد ويبطل الشرط فيكوف ٢تا مهر ا١تثل، واختار 
الشيخ تقي الدين أف ىذا الشرط ٮتالف حقيقة العقد إذ من شروط صحة العقد الوٕب، الشاىداف أو 

رأي الشيخ تقي الدين. إذف كل شرط ينفي  اإلعبلف، وا١تهر، فإذا نفيا ا١تهر ُب العقد فالعقد باطل، ىذا
    ً                                                                                 شرط ا من شروط العقد فإنو ينقلو من حقيقتو إٔب حقيقة ثانية مباشرة، فنقوؿ: إف العقد باطل.

                                                              ً                     وىذه ا١تسألة مهمة من عرفها استطاع أف يضبط الشروط ا١تنهي عنها مطلق ا ُب كل ا١تعامبلت وأهنا 
 فسد ىي وما يتبعها.تنقسم إٔب قسمُت: شروط تفسد وحدىا، وشروط ت

                      ُ                                                                   ا١تسألة الثانية: أنو است دؿ ٔتفهـو ا١تخالفة فيو على جواز تعدد الشروط ُب العقود، ودليل ذلك: أف 
، فدؿ على أف الشرط والشرطُت والثبلثة واألربعة كلها )وإف كاف مائة شرط(النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

)كل شرط ليس ُب كتاب اهلل فهو باطل  عليو وسلم قاؿ: ٕتوز من باب مفهـو ا١تخالفة؛ ألف النيب صلى اهلل
، إذف لو كاف ُب كتاب اهلل إباحتو فلو كاف مائة شرط فإنو صحيح، وىذا يسمى مفهـو وإف كاف مائة شرط(

ً            ٥تالفة الشرط، الشرط؛ ألنو ما كاف فليس صحيح ا فهو باطل.                                         
                 ُ                 كرت قبل أف الذي ي باع واحد من ثبلثة                                 ً                   ا١تسألة الثالثة: وىي أنو ال ٬توز شرع ا بيع االختصاص، وذ 

أشياء: بيع أعياف، وبيع منافع، وبيع اختصاص، بيع األعياف كأف أبيع لك بيت، سيارة، وىكذا، وبيع ا١تنافع 
 ُ                                            ً                                          أ أجرؾ تأجَت، وبيع االختصاص ىذا الذي ال ٬توز منفرد ا، وقلنا: إف االختصاص قد يكوف ألسباب ٥تتلفة. 

لوالء من االختصاص ال ٬توز بيعو، ولذلك جاء اٟتديث عن النيب صلى اهلل ومن االختصاصات الوالء، فا
عليو وسلم ُب النهي عن بيع الوالء وعن ىبتو، شخص عنده والء لشخص آخر أعتقو فبل ٬توز لو أف يقوؿ: 
بعت والءؾ لزيد أو عمرو. ىذا ال ٬توز لكن ٬توز بيعو من باب التبع، مىت ٬توز بيعو من باب التبع؟ ما 
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                                                        ً                           سمى عند الفقهاء ٔتسألة جر الوالء، كيف جر الوالء؟ من كاف معتق ا لشخص فإذا أ٧تب ىذا الشخص ي
ا فإف ولد ا١تعت ق يكوف والؤه ١تؤب أبيو، فإف أ عتقت أمو جرت أمو والءه، ا٧تر الوالء ألمو؛ ألف الوالء يتبع  ً              َ                           ُ                                                     ولد    

والدين يتبع خَت األبوين، فهذا من باب التبع  األـ وىذه قاعدة فقهية: أف النسب يتبع األب والوالء يتبع األـ
   ُ          ُ                                                ً                                   ١تا أ عتقت أمو ن قل والؤه من زيد إٔب عمرو من باب التبع، لكن انفراد ا ال ٬توز بيع الوالء ومثلو بيع أشياء  
                               ً                                                         كثَتة منها من األشياء ا١تعاصرة شرع ا ال ٬توز بيع االختصاصات مثل التأشَتات، والكفاالت ال ٬توز بيعها 

                                               ً                             بل ٬توز لشخص أف يبيع تأشَتة؛ ألهنا اختصاص، وال ٬توز شرع ا أف يبيع الكفالة، كيف يبيع منفردة، ف
الكفالة؟ يقوؿ: أنا أكفلك ُب عُت أو كفالة إحضار ُب مقابل أف تعطيٍت ماؿ. وانعقد اإلٚتاع عليها نقلو 

صاص، وغَت ذلك من الصور ابن ا١تنذر ُب اإلشراؼ أنو ال ٬توز أخذ ا١تاؿ على الكفالة؛ ألهنا من بيع االخت
ا ا١تتعلقة هبذا النوع. ً                     الكثَتة جد           

ً                          ا١تسألة الرابعة: أنو ٬توز تعجيز العبد ا١تكاتب خبلف ا ١تالك فإف مالك ا يقوؿ: ال ٬توز بيع ا١تكاتب                ً                                              
)ا١تكاتب عبد حىت يعجز بنفسو. ولكن الصحيح: أنو ٬توز؛ ١تا ثبت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ: 

 .عليو درىم( ما بقي
ا١تسألة ا٠تامسة: أف ىذا اٟتديث دليل على جواز بيع التقسيط وىو التنجيم، إذ النيب صلى اهلل 

ً   ، فدؿ ذلك على جواز البيع منجم ا -رضي اهلل عنها–عليو وسلم أقر أولئك على تنجيم، مكاتبة بريرة                              
كاف للمبيع سعراف: سعر حاؿ، وسعر      ً                                                       ومقسط ا وىذا بإٚتاع أىل العلم، إال أهنم اختلفوا ُب صورة وىي إذا  

: إف -رٛتو اهلل–مؤجل منجم فيقوؿ: بعتك ٔتائة اآلف، أو ٔتائة وعشرين كل شهر عشرين. فقاؿ الشافعي 
ىذا ال ٬توز. وٛتل النهي على العينة على ىذه الصورة، والصحيح: أنو ٬توز أف يكوف ىناؾ سعراف للمبيع 

د السعرين، يعٍت يتفقاف على أهنا اآلف اتفقنا إما حاؿ أو مؤجلة، حاؿ ومؤجل بشرط أف يتم التعاقد على أح
وأما أف نطلق الثمن فنقوؿ: ىي ُب شهر كذا والتسليم ُب شهر كذا. فبل ٬توز، ا١تنهي عنو إ٪تا ىو اإلطبلؽ 

 وعدـ الرضا بأحد اٟتالُت؛ إما حالة أو مؤجلة أو بأحد السعرين سواء كانت بعد شهر أـ شهرين وىكذا.
 المتن *** ***
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، أنو كاف يسيُر على جمٍل فأعيى، فأراَد أف -رضي اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل  - ٕٙٚ
)بعنيو ُيسيّْبو، فلحَقِني النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم، فدعا لي، وضربَو فساَر سيًرا لم يسْر مثَلو. قاؿ: 

نيُت ُحمالنَو إلى أىلي. فلما بلغُت أتيتَُو . فبعُتو بُأوقيٍة، واستث)بْعِنيو(. قلت: ال. ثم قاؿ: بوقيٍة(
)أتُراني ماكسُتَك آلُخَذ َجَملك؟ ُخذ جَملك بالجمل، فنقَدني ثمَنو ثم رجعُت، فَأرسَل في أثِري. فقاؿ: 

 .فهو لك( -ودراِىَمك-
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
 أي تعب اٞتمل.: (فأعيى) قولو:
 أي أراد أف يًتكو ٯتشي وىو ٯتشي وحده. :(فأراَد أف ُيسيّْبو) قولو:
 أي أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ضرب اٞتمل. :(وضربَو) قولو:
        ً      ً                                        أصبح قوي ا نشيط ا، فًتكو النيب صلى اهلل عليو وسلم برىة فلما  :(فساَر سيًرا لم يسْر مثَلو) قولو:

 .)بعنيو بوقية(رآه على ىذا النشاط أي اٞتمل قاؿ لو: 
 أي بأوقية. :وقيٍة()بعنيو ب قولو:
 أي قاؿ جابر للنيب صلى اهلل عليو وسلم: ال. :(قلت: ال) قولو:
 أي فردىا لو النيب صلى اهلل عليو وسلم فباعو بأوقية واستثٌت ٛتبلنو. :ثم قاؿ: بْعِنيو() قولو:
 أي استثٌت أف يركبو إٔب أف يصل إٔب أىلو. :(واستثنيُت ُحمالنَو إلى أىلي) قولو:
 أي استدعا٘ب. :(فَأرسَل في أثِري) قولو:
 ماكستك ىو ا١تفاصلة ُب الثمن. :(أتُراني ماكسُتكَ ) قولو:

 فقو الحديث:
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                                              ً                                 ا١تسألة األؤب: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم اشًتى شيئ ا مع الشرط فدؿ على جواز البيع مع 
ؿ باٟتديث اٟتنابلة على أنو اشًتط ٛتبلنو إٔب أىلو، واستد -رضي اهلل عنو–                        ً  الشرط، والشرط ىو أف جابر ا 

 ٬توز الشرط، والصحيح أنو ٬توز أكثر من شرط، ٔتا أنو ٬توز الشرط فبل دليل على منع ما زاد عنو.
، وىذه قاعدة عند فقهاء اٟتنابلة                                    ً                                                          ا١تسألة الثانية: أنو ٬توز ١تن باع شيئ ا أف يشًتط منفعتو لوقت معلـو

. كأف يبيع شخص با٠تصوص وبعض الشافعية، فيقولوف: ٬توز ١تن         ً                                            باع شيئ ا أف يشًتط منفعتو إٔب أجل معلـو
       ً                                                                                      آلخر دار ا ويشًتط أنو يبقى ُب ىذه الدار مدة سنة حىت يبٍت بيتو اآلخر، أو مثل ما فعل جابر قاؿ: على أف 
يبقى اٞتمل معي إٔب أف أصل إٔب أىلي. وخالف ُب ذلك أبو حنيفة ومالك وبعض الشافعية فقالوا: إنو ال 

هنم يروف أف ىذا ٮتالف مقتضى العقد، كيف خالف مقتضى العقد؟ ألف ا١تنفعة ا١تفروض أف تكوف ٬توز. أل
                    ً                                                                 للمشًتي فكيف اشًتط جزء ا منها؟ فيقولوف: إف ذلك ٮتالف مقتضى العقد. إذف قاعدهتم: أف ما خالف 

شرط، مقتضى العقد بطل وأبطل الشرط، لكن الصحيح قلنا: ما خالف مقتضى العقد بطل وحده دوف ال
، لو فرقنا الصفقة فنقوؿ: كأنو باعو  والصحيح أف نقوؿ: إنو ال ٮتالف مقتضى العقد؛ ألنو إٔب أجل معلـو
بألف ومائة ٍب استأجر منو ىذا الشهر ٔتائة فاٟتقيقة باعو بألف، فكأنو من باب تفريق الصفقة ولذلك إذا 

اهنا، كم قيمتها ويعطيو بد٢تا فكأهنا من باب منعو من ىذه ا١تنفعة ُب ىذا األجل ا١تعلـو فإنو يلـز عليو ضم
                                                    ّ                                         تفريق الصفقة، وىذه ا١تسألة ذكرىا ابن رجب ُب القواعد وقع د عليها قاعدة بنفس الصيغة اليت ذكرهتا قبل 

 قليل.
ا١تسألة الثالثة: أف ُب ىذا اٟتديث دليل على مشروعية ا١تماكسة وىي ما نسميها باللهجة الدارجة 

بأف إذا زاد عليو أف يطلب منو أف ٮتفض لو، والدليل على مشروعيتها: أف النيب صلى  ،)أف يكاسره بالسعر(
   ً             ابن ا ٞتعفر بن أيب  -رضي اهلل عنو–اهلل عليو وسلم فعلها، وقد جاء أف عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب وكاف 

       ُ         فر ١تا ق تل أبوه، طالب الصحايب ا١تعروؼ، وقد وضع النيب صلى اهلل عليو وسلم يده على عبد اهلل بن جع
                                           ً    ً                                           فكاف عبد اهلل بن جعفر وىو من صغار الصحابة رجبل  كرٯت ا فلرٔتا أنفق ُب اجمللس الواحد على أضيافو وعلى 
           ً                                                   ً                           من يسألو ٨تو ا من مائة ألف، وكاف إذا دخل السوؽ وأراد أف يشًتي شيئ ا ماكس ُب الدرىم، فقيل لو ُب 

ُ     أعرض خ لقي                                ُ        ذلك: ١تاذا ٘تاكس؟ قاؿ: إنٍت إذا ط لبت فإ٪تا وإذا  -وخلقو الكـر من أكـر من كاف ُب عصره–     
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دخلت السوؽ فإ٪تا أعرض عقلي. ولذلك يرى أف ا١تماكسة من ٘تاـ العقل، ولكن ُب ا١تماكسة أدب أشرنا 
 لبعضو من كبلـ الشيخ تقي الدين قبل وىو أف من أدب ا١تماكسة أمور:

ً                                 جد ا حىت إذا ماكسو ا١تشًتي وصل إٔب سعر  األمر األوؿ: أف البائع ال ٬توز لو أف يرفع السعر  
مقبوؿ، وقد ذكرت أف الشيخ تقي الدين يقوؿ: إف ىذا من النجش. كأف تكوف السلعة ٓتمسة فيقوؿ: ىي 
ٓتمسُت. لكي تصل إٔب ٜتسة، يرى الشيخ أف ىذه الزيادة ا١تبالغ فيها من باب النجش أما الزيادة اليسَتة 

بولة إذا جرت بو العادة، فيجوز للمشًتي أف يبطل العقد، لو حق ا٠تيار يعٍت ربع الثمن أو نصفو ىذه مق
 فيو، ىذا ما يتعلق با١تماكسة فبل يصح للبائع أف يرفع.

                                                     ً      ً                       األمر الثا٘ب: أف ا١تشًتي ليكن ُب ٦تاكستو با٠تيار فبل يكوف آمر ا وآخذ ا بالقوة؛ ألف بعض الناس 
لن أعطيك إال كذا. ىذه ليست ٦تاكسة مشروعة وإ٪تا  يظن أف ا١تماكسة أف يأخذ الشيء بالقوة ٍب يقوؿ:

 من ا١تغالبة ومنع اٟتق.
                                                                                          ً  ا١تسألة الرابعة: قضية تعليق البيع، ذكرنا قبل مىت يلـز القبض؟ وقلنا: ال بد أف يكوف القبض موجود ا 

ُ     لصحة العقد أو للزومو أو لنقل ا١تلك فيو. وما ال ي شًتط فيو القبض لصحتو ىو البيع، إف ع جل ا ّ   لثمن وأ ج ل                                              ُ                                    ُ      
ا١تثمن فبإٚتاع أىل العلم ٬توز، وىذا الذي يسمى السلم، البيع ما ىو؟ ليس ماؿ ٔتاؿ، وإ٪تا ماؿ بعُت أو 
ّ   بثمن ومثمن لكن ليس نقد ا أو صرف ا ليس من عقود الصرؼ، انظر ٢تذه القاعدة: إذا ع ج ل الثمن وأ ج ل   ُ          ّ  ُ                                            ً         ً                      

 السلم. ا١تثمن فإنو الذي يسمى ببيع السلم وتكلمنا عنو ُب باب
ّ                                                     الصورة الثانية: إذا ع ج ل ا١تثمن وأ خ ر الثمن، بعتك الشيء على أنو مؤجل نقوؿ: ىذا بيع صحيح   ُ          ّ  ُ                     

 ولكن الثمن مقسط أو ا١تنجم وذكرنا أنو جائز.
ّ                 ً                                                    الصورة الثالثة: إذا أ ج ل الثمن وا١تثمن مع ا، فمن الفقهاء من يقوؿ: إف ىذا العقد ال ٬توز وال يصح.   ُ                    

ُ              ٚتيع األشياء، طبع ا لو كاف موصوف ا فباتفاؽ؛ ألنو سلم أ خ ر ٙتنو وقد ح كي االتفاؽ بُت            ً     أي منعو مطلق ا ُب             ّ  ُ                   ً               ً              
ا١تسلمُت على عدـ جوازه، فبل ٬توز بإٚتاع أىل العلم أف أقوؿ: بعتك ٜتس آصع من الرب ُب مقابل ٜتسُت 

    ً                        وصوف ا ٦تا ٬تري فيو السلم، وما       ُ                                                           لاير. وال ي قبض ال الثمن وال ا١تثمن، فهذا ال ٬توز بإٚتاع أىل العلم إذا كاف م
عدا ذلك فإف من أىل العلم من يرى أنو ٦تنوع مثلو، والصحيح: أنو ٬توز ٟتديث الباب وىو حديث جابر 
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فإنو ٓب يسلم ال الثمن وال ا١تثمن، ويدخل فيو ا١تصنوعات وىو الذي يسمى بعقد االستصناع، وقد صدر 
ّ         إف أ خ ر الثمن، التسليم ُب ا١تستصنع مؤجل فإف أ خ ر الثمن قرار من ٣تمع الفقو أف عقد االستصناع يصح و   ُ                                     ّ  ُ   

ً                                                    أيض ا مثلو، وىذه ا١تسألة قد يأٌب ٢تا حديث ُب آخر باب الربا.    
 *** المتن ***

قاؿ: نهى رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: أف يبيَع  -رضي اهلل عنو-عن أبي ُىريرة  - ٕٚٚ
لرجُل على بيِع أِخيو، وال يخُطُب على ِخطبة أخيو، وال تسأُؿ حاِضٌر لباٍد، وال تناَجُشوا، وال يَبيُع ا
 المرأُة طالَؽ أخِتها لتْكَفأَ ما في إنائها.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

 كبل٫تا سبق اٟتديث عنو.: (أف يبيَع حاِضٌر لباٍد، وال تناَجُشوا) قولو:
ً                 أيض ا سبق اٟتديث عنو. :(وال يَبيُع الرجُل على بيِع أِخيو) قولو:    
أي إذا علم أف أخاه قد خطب امرأة فبل ٬توز لو أف يتقدـ  :(وال يخُطُب على ِخطبة أخيو) قولو:

وإف ٓب  -يعٍت قبلوا بو-٠تطبتها، وقاؿ بعض الفقهاء: إف ىذا مشروط بشرط أف يعلم أهنم قد سكنوا إليو 
ا١ترأة. ىذا قاؿ بو بعض أىل العلم، واختار الشيخ ابن يعلم بأهنم قد سكنوا إليو فإنو ٬توز لو أف ٮتطب تلك 

ً                            سعدي وغَته قالوا: ال ٬توز سواء علم أـ ٓب يعلم، ما داـ أنو علم أف زيد ا من الناس قد خطب امرأة فبل                                                                 
 ٬توز لو أف ٮتطبها. وبناء على ذلك فا٠تطبة على خطبة أخيو ٢تا أربع صور:

ُ                              قد خ طبت فيجوز لو أف يتقدـ ٠تطبتها. الصورة األؤب: إذا ٓب يعلم بالكلية أهنا     
 الصورة الثانية: إذا علم أهنا قد رفضت خطبة األوؿ. ىاتاف اٟتالتاف ببل إشكاؿ.

ً                                          الصورة الثالثة: وفيها خبلؼ: إذا علم أف شخص ا قد خطبها ولكن ٓب يعلم أهنم قد سكنوا إليو                                          
 ورضوا بو وأعطوه. ىذه فيها خبلؼ.
 عليها إذا علم أهنم قد رضوا بو فهذه باتفاؽ أىل العلم أهنا ال ٕتوز. الصورة الرابعة: وىي ا١تتفق
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والفقهاء يقولوف: النهي ىنا هني تكليفي وال يتعلق بو صحة العقد وفساده. واختار الشيخ تقي 
الدين كما ُب الفتاوى الكربى أف ىذا اٟتكم مؤثر ُب العقد، فلو خطب امرؤ آخر حق ا٠تاطب األوؿ أف 

ة. ٭تق لو أف يفسد عقد النكاح حىت لو أصبح ىناؾ عقد نكاح، مثل الغائب إذا عاد فيكوف لو ُ         ي فسد ا٠تطب
 حق ُب ا١ترأة. وىذا كبلـ الشيخ تقي الدين ُب الفتاوى ولو وجهة نظر.

ىذا ٤تل الشاىد، وىذه اٞتملة ٭تتمل  :(وال تسأُؿ المرأُة طالَؽ أخِتها لتْكَفَأ ما في إنائها) قولو:
 بل٫تا صحيح:احتمالُت وك

االحتماؿ األوؿ: ٖتتمل أف يكوف ا١تراد بأختها ضرهتا فبل ٬توز للمرأة أف تقوؿ لزوجها: طلق 
زوجتك الثانية. بعد زواجها وقد جاء ُب بعض الروايات ما يدؿ عليو، ولكنو ُب ىذه اٟتالة ال يكوف لو تعلق 

 بالباب.
فتقوؿ ا١ترأة عندما يريد أف يتزوجها زوجها: االحتماؿ الثا٘ب: أف يكوف سؤاؿ ا١ترأة من باب الشرط، 

أشًتط عليك أف تطلق زوجتك األؤب. فيقولوف: إف ىذا الشرط منهي عنو وفاسد؛ لنهي النيب صلى اهلل عليو 
                                                         ً                    وسلم عنو، وبناء على ذلك فإنو إذا تزوجها زوجها ال يلـز مطلق ا أف يفي هبذا الشرط.

ما الذي يًتتب على إخبلؿ الزوج بالشرط، فلو أف امرأة                 ً                إذا كاف الشرط الزم ا ُب عقد النكاح  س:
                                               ً                                           اشًتطت على زوجها أف يكوف ٢تا بيت أو أف يعطيها نوع ا ما من ا١تاؿ وٓب يف الزوج هبذا الشرط ما الذي 

 يًتتب عليو؟.
العقد صحيح وينعقد لكن يصبح ٢تا ا٠تيار، إذا ٗتلف الشرط سواء ُب النكاح أو ٗتلف الشرط  جػ:
العقود فإنو يصبح للمشروط ألجلو الشرط حق ا٠تيار، فهذه ا١ترأة اليت ٓب يسكنها زوجها ُب ُب أي من 

البيت أو ٓب يأذف ٢تا بالعمل وقد اشًتطت العمل يصبح ٢تا حق ا٠تيار وقتما تشاء تقوؿ: رضيت بإسقاط 
نا الفسخ ألجل فوات                                                       ً                 ً    ىذا الشرط. فتبقى على الزوجية، أو ٢تا حق الفسخ فتفسخ ٣تان ا بدوف أف ترد مهر ا، ى

ً                                             الشرط، فلو اشًتطت امرأة على زوجها شرط ا صحيح ا كبيت أو عمل أو ٨تو ذلك فامتنع من الوفاء بو       ً                                    
                                                                        ً  يصبح ٢تا ا٠تيار إما أف تسقط ىذا الشرط وترضى باٟتاؿ، وإما أف تفسخ العقد ٣تان ا.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٛٙٛ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

الوفاء بو، فلو ٓب يف بو ال  انظر ىنا: ىذا الشرط ١تا ألغاه النيب صلى اهلل عليو وسلم نقوؿ: ال يلـز
 ينفسخ فبل يصبح للمرأة حق ا٠تيار أف ٗتلع.

ُب صحتها من ىذه الشروط ما  -رٛتهم اهلل–مسألة: ىناؾ شروط ُب عقد النكاح اختلف الفقهاء 
ذكره الشيخ قبل قليل: لو اشًتطت ا١ترأة على زوجها أال يتزوج عليها ىل ىذا الشرط صحيح؟ نقوؿ: نعم، 

يح، وبناء على ذلك إذا تزوج عليها زوجها أصبح ٢تا ا٠تيار تقوؿ: سأفسخ. فتفسخ ىي ىو شرط صح
                             ً                                                         ٓتيارىا وينفسخ العقد وتذىب ٣تان ا بدوف أف تدفع لو شيء وبدوف أف يتكلم ىو بالطبلؽ؛ ألنو ٓب يف 

ا فكاف أي تقلب إنائه )لتكفأ ما ُب إنائها(بشرط ىو ١تصلحتها، لكن يطلق ضرهتا اليت قبلها منهي عنو 
ً                                         عندىا شيء ُب إناء فقلبتو فجعلت حياهتا منقلبة رأس ا على عقب، ىذه صورة أؤب من صور الشروط ُب                                               

 النكاح.
ومن صور الشروط ُب النكاح: وىذه مسألة ٓب ٮتًت الرأي فيها لشيخ اإلسبلـ فقط وحده، لو قالت 

أعجبتٍت وإال ٕب حق ا٠تيار أف أفسخ. امرأة لزوجها: تزوجت على أف ٕب ا٠تيار مدة شهر إف أعجبٍت اٟتاؿ 
      ً                                                                                    أي ٣تان ا ىل يصح ىذا العقد؟ ٚتهور أىل العلم ا١تذاىب األربعة كلهم يقولوف: إف شرط ا٠تيار ال يدخل ُب 
عقد النكاح، واختار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية وتلميذه: أف شرط ا٠تيار يدخل ُب عقد النكاح، فيجوز للمرأة 

ً               وللرجل أيض ا أف يشًتطا شرط ا٠تيار، ونص عليو شيخ اإلسبلـ، والشيخ من أوسع الناس ُب قضية الشروط           
ا بناء على قضية أف بعض الشروط ىل ىي صحيحة أـ ليست صحيحة؟ ىل  ً                                                             فتوسع فيها توسع كبَت جد                       
ىي ٗتالف مقتضى العقد أـ ال ٗتالفو؟ ىذا ىو ٤تل التنزيل واالختبلؼ بُت الفقهاء وإف كانت القاعدة 

 م فيها.متقاربة بينه
 *** المتن ***

 باب الربا والصرؼ.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
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بباب الربا والصرؼ، واٟتقيقة أف باب الربا  -رٛتو اهلل–بدأ الشيخ  :)باب الربا والصرؼ( قولو:
وىو ثا٘ب ا٠تلفاء الراشدين قاؿ:  -رضي اهلل عنو–باب عظيم وىو مشكل كذلك حىت إف عمر بن ا٠تطاب 

                                               ً                                              ّ  لقد وددت أف النيب صلى اهلل عليو وسلم أباف لنا أمور ا ثبلث: وذكر منها مسألة الكبللة، ومسألة الربا. ود  
أف النيب صلى اهلل عليو وسلم وضحها فكاف ُب بعض صورىا إشكاؿ، وكاف بعض أىل العلم يشكل عليو 

الكثَت حىت إف الشيخ تقي الدين ١تا ألف رسالة ُب مسألة الربا قاؿ: إنٍت كتبت ما  من مسائل الربا الشيء 
كتبت بعد استخارة وتضرع هلل عز وجل وطوؿ تأمل. ٍب ذكر أف من الفقهاء من أخذ ُب ىذا الباب بباب 

ع االحتياط والورع، ومنهم من أخذ بفهم معُت فأدى ذلك إٔب أف حـر على الناس أشياء ىي حبلؿ فأوق
الناس ُب اٟترج، فإما أف يتحيلوا عليها باٟتيل حىت يذىبوا إٔب ما يريدوف من قروض و٨توه، أو أف يقعوا ُب 

َ  و أ ح ل  الل و  ال بػ ي ع  }                 ً                                                        اإلٍب الذي ظنوه حرام ا وىو ليس كذلك، واهلل عز وجل ذكر ُب كتابو ٖترٙب الربا فقاؿ:   ْ َ ْ    ُ        َ  ََ 
َ   َ     ِّ َ و ح ر ـ  الر ب ا َ        ُ    ْ َ ْ  َ و أ ح ل  الل و  ال بػ ي ع  {: أف كلمة البيع ُب قولو اهلل عز وجل: [، وذكرت قبلٕ٘ٚالبقرة: { ]َ  ، على } ََ 

ي بيع ا وكل تصرؼ من اآلدميُت فإنو حبلؿ األصل فيو إال ما كاف من باب الربا  ُ      ً                                                              معناىا اللغوي فكل ما ٝت                       
وا١تنهي عنو، وكلمة الربا ىنا ليست على معناىا اللغوي بل إهنا من األلفاظ اليت نقلها الشارع، البيع ٓب ينقلو 

من األلفاظ اليت نقلها الشارع من معناىا اللغوي إٔب معناىا                        ً                      الشارع وإ٪تا جعل لو شروط ا فقط وأما الربا فإهنا 
                                                                   ُ                       االصطبلحي، نعم ىناؾ معٌت مشًتؾ مثل الصبلة والزكاة والعبادات وكذلك الربا ن قلت من معٌت الزيادة إٔب 

 معٌت آخر. 
ا أف نبُت مسألة ىي من أىم ا١تسائل أشرت إليها قبل  ً                                                وقبل أف نشرح أحاديث الباب من ا١تهم جد                                     

عيدىا اليـو من باب الًتكيز ٢تا؛ ألهنا من أىم ا١تسائل اليت ينبٍت عليها فهم ىذا الباب، وا٠تبلؼ ُب ىذا وسأ
ً                                                                                   الباب كبَت جد ا ولكٍت سأذكر القوؿ الذي يبدوا أنو أرجح األقواؿ ُب ا١تسألة وىو الذي عليو كثَت من فقهاء             

الدين، وىو الذي فيو تيسَت على الناس وفيو اٟتديث؛ كعبد اهلل بن ا١تبارؾ، واإلماـ أٛتد، والشيخ تقي 
                ً                     إعماؿ للنصوص ٚتيع ا من غَت إ٫تاؿ لبعضها.

 نقوؿ: إف الربا احملـر الذي حرمو الشارع ينقسم إٔب ثبلثة أقساـ:
 القسم األوؿ: ربا فضل، ىو ما كاف فيو زيادة ُب أحد ا١تالُت الربويُت.
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 ألحد ا١تالُت الربويُت.القسم الثا٘ب: ربا نسيئة، ىو ما كاف فيو تأجيل 
القسم الثالث: ربا اجتمع فيو الفضل والنسيئة وىو ربا اٞتاىلية، ىو ما ٚتع الفضل والنسيئة زيادة 

 وتأجيل.
 الفرؽ بين أنواع الربا الثالثة:

الفرؽ األوؿ: وىو من حيث النطاؽ فإف ربا الفضل والنسيئة ال يدخل ُب ٚتيع األمواؿ وإ٪تا يدخل 
ربوية فقط بينما ربا اٞتاىلية يدخل ُب ٚتيع األمواؿ، ١تا نقوؿ األمواؿ الربوية ىي اليت وردت ُب ُب األمواؿ ال

حديث عبادة ُب صحيح مسلم األصناؼ الستة وما يقاس عليها، ىذا معٌت األمواؿ الربوية، ىناؾ مصطلح 
ا وىي الستة: الذىب، والفضة، خاص ُب باب الربا إذا قلنا: األمواؿ الربوية أي األمواؿ اليت ٬تري فيها الرب

                                                          ُ                                 والرب، والشعَت، والتمر، وا١تلح، ىذه الستة وردت ُب حديث عبادة وي قاس عليها غَتىا، ىذه تسمى األمواؿ 
 الربوية، إذف ربا الفضل والنسيئة إذا انفردا فإهنا خاصة باألمواؿ الربوية، وأما ربا اٞتاىلية فيدخل ُب كل ماؿ.

لربوية اليت ٬تري فيها الفضل والنسيئة، نقوؿ: األمواؿ الربوية ستة ىي اليت         ً           نبدأ أوال  ُب األمواؿ ا
، وقد أٚتع أىل -رضي اهلل عنو–جاءت ُب سنة النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب حديث عبادة بن الصامت 

 العلم أف ىذه األمواؿ الربوية الستة تنقسم إٔب قسمُت:
 القسم األوؿ: الذىب والفضة.

 ألربعة الباقية: الرب والشعَت والتمر وا١تلح.القسم الثا٘ب: ا
                                                               ُ                 ىذا بإٚتاع أىل العلم ببل خبلؼ فيو، وبعضهم يقوؿ: ىي هبذا التقسيم وال ي قاس عليها غَتىا. 

، وابن عقيل الظاىري، وٚتاىَت أىل العلم على أنو يقاس عليها.  وىذا قوؿ قتادة، وابن حـز
         ُ            ما الذي ي قاس عليها؟. س:
ً                                                                ل جد ا، واألقرب الذي عليو اجملامع اآلف وىو اختيار الشيخ تقي الدين وغَته: ىناؾ خبلؼ طوي جػ:    

   ً            قدٯت ا أخرجوا ما –                                                          ً                 أف الذىب والفضة القسم األوؿ العلة فيو الثمنية فكل ما كاف ٙتن ا يشًتى بو األشياء 
راىم يسمى بالفلوس وىي من النحاس ُب عهد دولة ا١تماليك فقد أخرجوا فلوس من ٨تاس يصك بقيمة الد

ّ                اآلف جاءت األوراؽ النقدية وىكذا، كل ىذه تسمى أٙتاف وتقو ـ هبا السلع، وُب  -لكي يأخذوا أمواؿ الناس                                                    
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                                ُ                  ً                                           األربعة الباقية أهنا ا١تطعومات اليت ت قتات يعٍت تكوف قوت ا للناس، والشارع إ٪تا خص الربا هبذه األمور ألف 
                      ً                     ً  حاوؿ أال ٬تعل الثمن مثمن ا، فلو كاف الثمن مثمن ا  الناس حاجتهم إليها عظيمة وىي األٙتاف والقوت، ولذلك

                          ً                                                                أصبح ربا، ولو جعل القوت ٙتن ا ألصبح ربا، ولذلك حـر الربا ُب ىذين االثنُت ىذا من جهة اٟتكمة، ١تاذا 
فقط خصص هبذه الستة وُب األٙتاف والقوت ٟتاجة الناس ١تاذا؟ ألف الذىب والفضة واألٙتاف ٬تب أف تكوف 

        ُ                  ُ                            ُ        ُ         مثمن ىي ت شًتى هبا األشياء وال ت شًتى، والواجب أف ىذه األقوات ت شًتى وال ي عاوض هبا ٙتن وال تكوف 
                             ً                        ً    ُ                                 على األٙتاف، إذا جعلتها ليست ٙتن ا األقوات وٓب ٕتعل الذىب سلع ا ت باع وتشًتى تصبح متوفرة ُب يد الناس 

اء األساسية ىي اليت خصها بكثرة، وىذه حىت االقتصاديوف ١تا تأملوا ىذا التأمل وجدوا أف ىذه ىي األشي
 الشارع بالتحرٙب.

                                                                                      ً   وقلنا: إف ربا اٞتاىلية كل شيئُت اٖتدا ُب اٞتنس واٞتودة فإنو ٬تري فيها الربا، ما داـ متحداف ٘تام ا 
ُب اٞتنس واٞتودة فإنو ٬تري فيها ربا اٞتاىلية، سيارة بسيارتُت نفس ا١توديل نقوؿ: ربا. لكن سيارة بسيارتُت 

                                                     ً            ً                  وديل ٬توز، إذف أين يكوف ربا اٞتاىلية؟ فيما يكوف متحد ٘تام ا متشابو ٘تام ا كأس بكأسُت مثلو ٥تتلفة ُب ا١ت
ً                                                بعد يومُت ىذا ربا، لكن الكأس الكبَت بكأسُت غد ا من بكأسُت من الصغَت ٬توز؛ ألنو ليس مثلو، إذف ربا                                           

وقاعدة ا١تثليات ىذه مسألة  اٞتاىلية ُب كل شيئُت متماثلُت، ُب كل ا١تثليات، أي شيء مثلي يكوف كذلك،
أخرى، إذف كرتوف بكرتوف بعد يومُت ال ٬توز، كرتوف بكرتونُت اآلف ىذا ربا الفضل، ىل ربا الفضل ٬تري ُب 

ً   غد ا  )كرتوف يعٍت مناديل(الكرتوف؟ ال ٬تري، إما ُب األٙتاف وإما ُب األقوات وىذا ليس منها، كرتوف بكرتوف   
 و ليس ٦تا دخل ُب العلة الربوية.ىذا نسأ لكنو ليس ربا نسأ؛ ألن

من عرؼ ىذا الضابط الذي ذكرتو قبل قليل ا٨تل عنده إشكاؿ كثَت وىو الذي بٌت عليو شيخ 
اإلسبلـ رسالتو ُب تفسَت آيات أشكلت وقاؿ: ىذا ىو الذي عليو ٚتاىَت فقهاء اٟتديث، إذف ىذا ىو 

 الفرؽ األوؿ بُت أنواع الربا.
ّ                        سبب التحرٙب أف ربا الفضل وربا النسيئة ح ر ـ ٖترٙب ذرائع، من باب سد  الفرؽ الثا٘ب: وىو من حيث  ُ                                      

ّ                                        الذريعة؛ ألنو يؤدي إٔب اٞتاىلية وأما ربا اٞتاىلية فإنو ح ر ـ ٖترٙب مقاصد، ىو ا١تقصود، ولذلك قاؿ النيب   ُ                                                    
: أننا ، وىذا الفرؽ مهم ويًتتب على ىذا الفرؽ)ربا اٞتاىلية موضوع ٖتت قدمي(صلى اهلل عليو وسلم: 
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                                ُ                                            ً                       نقوؿ: إف ربا الفضل والنسيئة إذا أ من عدـ تأديتو إٔب ربا اٞتاىلية فإنو يكوف جائز ا ٓتبلؼ اٞتاىلية فإنو ٤تـر 
ً                من كل وجو، وصورة ذلك: ُب ربا الفضل والنسيئة إذا اتفقا الصنفاف جنس ا ونوع ا، جنس ا كبل٫تا ٘تر خبلص،        ً      ً                                                                

 وجودة كبل٫تا من النوع اٞتيد فإهنما ٬توزاف.
ِ          إذف قلنا: ينبٍت على أف ربا الفضل والنسيئة ح ر ـ ٖترٙب سد الذرائع ا١تسألة األؤب أنو إذا أ م ن إفضاؤه   ُ                                      ّ  ُ                                          
لربا اٞتاىلية جاز، وحالة األمن إذا اتفقا الصنفاف الثمن وا١تثمن ُب اٞتنس والنوع واٞتودة، وضربنا مثاؿ 

أعطيك ٜتسة آصع ٘تر خبلص مقابل أف تعطيٍت                           ً              ً           بالتمر فيجوز فيو الفضل ٣ترد ا والنسيئة ٣ترد ا فيجوز أف 
                                               ً                                      اآلف بنفس اٞتودة ستة آصع، ١تاذا؟ ىو اٟتقيقة يكوف تربع ا؛ ألنو ال يوجد عاقل يعطي ٜتس رياالت على 
                                                                       ً             أف يعطيو ستة رياالت اآلف، كأ٘ب أعطيتك ٜتسة وأعطيتٍت عشرة فأعطيتُت ٜتس رياالت تربع ا، فهي ليست 

ِ                                                                      ١تا أ م ن جاز ٓتبلؼ ربا اٞتاىلي نغلق الباب بالكلية. ألننا قلنا ُب ربا اٞتاىلية لو  ربا وإ٪تا تربع ولذلك نقوؿ:   ُ   
 كاف بنفس اٞتودة فإنو يكوف ربا اٞتاىلية ٤تـر ُب ٚتيع األنواع.

ً      ً                                              الصورة الثانية: لو أهنما اتفقا جنس ا ونوع ا وجودة بنسا أعطيتك ٜتس رياالت على أف تعطيٍت ٜتس                                  
ا أو بعد شهر ً             رياالت غد                  ُ                                                     فنقوؿ: ٬توز؛ ألنو أ من ربا اٞتاىلية ىنا؛ ألنو تربع بالقرض ولذلك من عرؼ ىذه         

ا الذي يقع عند بعض الفقهاء، بعض الفقهاء ماذا يقولوف؟ ومنهم ا١توفق  ً                                                                  القاعدة ا٨تل عنده إشكاؿ كبَت جد                              
ة وىو من أوسع، وبعضهم شدد أكثر منو يقوؿ: إذا ذىبت لصاحب دكاف وأعطيتو عشر  -رٛتو اهلل–

؛ ألنو يكوف من  ُ                فأعطاؾ ٜتسة وبقيت ٜتسة يقوؿ: ٬تب أف تقوؿ: ىي قرض. فإف ٓب تقل: ىي قرض. ح رـ   َ                                                                   
ً                                        باب النسا، فنقوؿ: ال، ٔتا أهنما متفقاف جودة ونوع ا وجنس ا فإنو جائز؛ ألف أغلب الناس ال يعرؼ اٟتكم       ً                                             

ً                           فبل يعرؼ أف ىذا حبلؿ أـ حراـ، وىذه دائم ا ترد علينا فعندما تذىب إٔب                        ً   ٤تل تعطيو ٜتسُت وتشًتي شيئ ا                                     
ً          بعشرين وتقوؿ: أريد ثبلثُت. قاؿ: سأعطيك عشرة اآلف وعشرين ليست معي سأعطيك العشرين غد ا. فعدد                                                                                 
كبَت من الفقهاء ٚتهورىم يقولوف: ال ٬توز. والسبب أنو ٬تب أف يكوف التقابض اآلف، وقاؿ ابن قدامة: 

رؼ. إذا قلت لو: أعطٍت العشرة والعشرين قرض عندؾ. ىذا ٬توز بشرط أف يكوف بلفظ القرض ال بلفظ الص
جاز وإف قلت: ىي صرؼ. ٓب ٬تز، أغلب الناس ال يعرؼ ىذا الشيء، ال يعرؼ ما الفرؽ بُت القرض 
والصرؼ بل أغلب ا١تتعاملُت أكثر من تسعة وتسعُت با١تائة من الذين يتعاملوف ُب السوؽ ال يعرفوف ىذا 
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ً         رناىا قبل قليل أ من الربا ىنا ألنو اٖتد فيجوز مطلق ا قلت: صرف ا، قلت: قرض ا، كلها الشيء، والقاعدة اليت ذك           ً           ً                               ُ               
                                                                          ً                ٕتوز أي ىذه الصورة ببل تفصيل، ومن باب أؤب إذا اشًتيت بضاعة وقاؿ: باقي لك مبلغ ا من ا١تاؿ. فنفس 

يح: أف كبل٫تا جائزة          ً                                                               اٟتكم، طبع ا ابن قدامة كاف يرى األؤب ٕتوز والثانية ٕتوز بلفظ القرض فقط، والصح
 من غَت استفسار وال تفصيل.

ّ                                                                   األمر الثا٘ب: أف ما ح ر ـ ٖترٙب ذرائع وىو ربا الفضل وحده والنسأ وحده ٬توز التحيل عليو، ١تاذا؟   ُ                   
          ً                                                                                  ألنو ليس ٤ترم ا لذاتو فيجوز اٟتيلة عليو، مثل ما قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم لببلؿ وسيأٌب معنا اٟتديث 

، فهذا من باب التحيل على ربا الفضل، فيجوز ع اٞتمع بالدراىم ٍب اشًت بالدراىم جنيًبا()ب١تا قاؿ لو: 
التحيل عليو، بينما ربا اٞتاىلية ال ٬توز التحيل عليو، ولذلك لو نظرت إٔب بيع العينة، فبيع العينة ىو حيلة 

مس رياالت تسددىا ٕب بعد على ربا اٞتاىلية، بيع العينة ىو ماذا؟ أجيئك فأقوؿ لك: بعتك ىذا الكأس ٓت
شهر، ٍب أقوؿ: اشًتيتو منك بثبلث رياالت. فيكوف ُب اٟتقيقة أعطيتك ثبلث لاير اآلف مقابل ٜتس رياالت 
بعد شهر، فلو نظرت ٢تا ٣تردة تكوف ربا جاىلية ثبلثة ٓتمسة زيادة وفضل، زيادة ونسا، زيادة وتأخَت، فضل 

 حيلة على التحرٙب نقوؿ: ال ٬توز. وتأخَت، فهو ربا جاىلية، فلما كاف فيها
صورة أخرى: العينة احملرمة ثنائية، وىناؾ عينة ثبلثية، العينة الثبلثة أنا أبيعك ىذه ٓتمسة مؤجلة 
ويشًتيها صديقي أو أخي بثبلثة ويعطيك الثبلثة ٍب يدخلها علي، أصبح بدؿ من أف يتعامل اثناف ثبلثة، 

ً                              أيض ا ىذه حيلة ثبلثية ُب العينة حرا  ـ.  
وىناؾ صورة من أىل العلم من يرى أهنا تشبو العينة بقوة ولذلك قاؿ: إهنا من اٟتيلة على الربا. وىو 
                                                            ُ                                     الذي يسمى ببيع التورؽ، ولذلك قاؿ عنها عمر بن عبد العزيز: ىو أ خية الربا. أي إف الشبو فيها بالعينة 

ً                                                  قوي جد ا، كيف التورؽ؟ أشًتي سلعة ال أريدىا ُب اٟتقيقة ٓتمسة م ؤجلة ٍب أبيعها بثبلثة، لكن لو كاف ىذا      
                                                               ً                            الذي بعت لو متفق مع الذي باعها ٕب األوؿ فهي عينة لكن لشخص ليس متفق ا معو، ىنا تشبو الربا أو ال 
تشبو الربا؟ ىنا ٤تل إشكاؿ، فلذلك الذين يشددوف ُب اٟتيل كفقهاء السلف؛ عمر بن عبد العزيز، وأٛتد، 

لوف: ىذه ال ٕتوز، أو مكروىة. ١تاذا مكروىة؟ قالوا: ألهنا قد تكوف فيها والشيخ تقي الدين، وغَتىم يقو 
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بطريق غَت مباشر مثل ما يتعلق بالنيات التحيل على الربا األكرب ربا اٞتاىلية. فلذلك منعوا منها، وغالب 
 ٚتهور أىل العلم على جواز التورؽ والسبب أنو ظاىر التعامل أنو ليس مقصود فيو. 

              ً                                                      أننا نقوؿ: نظر ا للخبلؼ القوي عند السلف ُب مسألة التورؽ أف الشخص ال يصَت  واألقرب:
                                 ً                                                          للتورؽ إال عند حاجتو إليو، فإف كثَت ا من ا١تعامبلت ا١تالية جاء ُب الشرع أنك ال تذىب وتفعلها إال عند 

ً                        اٟتاجة، إذا احتجت إليها، أما أف تذىب للتورؽ وأنت لست ٤تتاج ا إليها من أجل أف تكاثر مالك أو أف                                                         
         ً                                                                  تشًتي أمر ا من األمور التحسينية فنقوؿ: أنت كمن يرتع حوؿ اٟتمى يوشك أف يقع فيو.

ً                               إذا عرفت القاعدة اليت ذكرهتا قبل قليل ا٨تل عندؾ إشكاؿ كبَت جد ا ُب الربا وىو قضية التفريق بُت                                                          
لية مناطو ُب كل ا١تثليات أو ما ُب أنواع اٞتاىلية الثبلثة: اٞتاىلية، والفضل، والنسيئة، وقلنا: إف ربا اٞتاى

 حكم ا١تثليات كاٟتيواف، وأما الفضل والنسيئة فإهنا ُب الربويات فقط، وعرفنا ما ىي علة الربويات.
ُ                                     ً                 األمر الثا٘ب: أف ربا اٞتاىلية ح ـر ٖترٙب مقاصد وبناء على ذلك ال ٬توز مطلق ا ال عند حاجة وال                             

ُ                                                  ال ٬توز وإف ظ ن عدـ الوقوع فيو، بينما ربا الفضل والنسأ ٬توز عند                 ً                  غَتىا، وال ٬توز مطلق ا التحيل عليو، و            
ً       ُ                                                                 اٟتاجة ُب بعض الصور، و٬توز أيض ا إذا أ من من الوقوع ُب الربا، وذكرنا أف األمن من الوقوع ُب الربا إذا اٖتدا                            

ً      ً                                                 جنس ا ونوع ا وجودة، و٬توز التحيل عليو للحديث الذي سيأٌب معنا.    
 *** المتن ***

قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  -رضي اهلل عنو-عن ُعمر بن الخطَّاب  - ٕٛٚ
 .)الذىُب بالورِؽ ربًا إال ىاَء وىاَء، والبُػرُّ بالبرّْ ربًا إال ىاَء وىاَء، والشَِّعيُر بالشعيِر ربًا إال ىاَء وىاَء(

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

وىاء جاء فيها ٜتس روايات ذكرىا الشيخ مشس الدين الزركشي ُب  ىاء: (إال ىاَء وىاءَ ) قولو:
، يعٍت )إال ىاء وىات(شرح ا٠ترقي وكلها ٔتعٌت واحد معناىا: ىات وخذ، ولذلك جاء ُب بعض الروايات: 

ا بيد يعٍت ال بد من التسليم، وىذا يدلنا على أف ربا النسأ ال ٬توز ُب الربويات. ً                                                                         يد    
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 فقو الحديث:
 األؤب: ىذا اٟتديث دليل على ٖترٙب ربا النسيئة ال شك فيو.ا١تسألة 

ً                                    ا١تسألة الثانية: ىذا اٟتديث دليل أيض ا على تقسيم األمواؿ الربوية إٔب قسمُت:                                   
القسم األوؿ: الذىب والفضة وما ُب حكمهما، فهذا القسم كلو ّتميع أجناسو ٬تري فيو ربا 

ذىب ورياالت، بعض الناس يشًتي الذىب من سوؽ الذىب  النسأ، فبل ٬توز التأخَت بُت ذىب وفضة، بُت
ً                                                                 ُ   ٍب يقوؿ: سأعطيك ا١تبلغ غد ا. فنقوؿ: ال ٬توز ىذا؛ ألنو من ربا النسأ، لكن لو اختلف القسماف باع ب ر                        

 بذىب أو برياالت فإنو ٬توز مع اختبلؼ القسمُت.
 األربعة الباقية: الرب والشعَت والتمر وا١تلح.القسم الثا٘ب: 

، )إال ىاء وىاء(ة الثالثة: ىذا اٟتديث استدؿ بو فقهاء ا١تالكية بقولو صلى اهلل عليو وسلم: ا١تسأل
على أف التقابض ال بد أف يكوف مع التلفف وىم أشد الناس ُب ىذه ا١تسألة، أف التقابض ُب الربويات ال بد 

                      ً  لس ولو طاؿ اجمللس. أحيان ا أف يكوف مع التلفف، وأما ٚتهور أىل العلم فيقولوف: إف التقابض يكوف ُب اجمل
يكوف اجمللس ساعة كاملة وأنا جالس ُب احملل، اشًتيت ُب أوؿ الساعة ولكنٍت صربت حىت جاء٘ب شخص 
با١تاؿ بعد ساعة، ما داـ أنت ُب اجمللس ٓب ٗترج منو أو ُب احملل ٓب ٗترج منو فإنو ٬توز التقابض، وأما ىم 

   ً                ً                                رجبل  اشًتى من شخص ذىب ا فأمر غبلمو أف يأٌب بالذىب، قاؿ:  أف -رضي اهلل عنو–فاستدلوا بأثر لعمر 
 ال، حىت تأٌب بو ٍب يصح العقد بعد ذلك.

 *** المتن ***
، أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: -رضي اهلل عنو-عن أبي سعيٍد الُخدري  - ٜٕٚ

على بعٍض، وال تِبيُعوا الوِرَؽ بالوِرِؽ إال  )ال تَِبيعوا الذىَب بالذىب، إال مثاًل بمثٍل، وال ُتِشفُّوا بعَضها
 . مثالً بمثٍل، وال ُتِشفُّوا بعَضها على بعٍض، وال تبيُعوا منها غائًبا بناجٍز(

 .)إال يًدا بيٍد(وفي لفٍظ: 
 .)إال وزنًا بوزٍف، مثاًل بمثٍل، سواًء بسواٍء(وفي لفٍظ: 
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 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

 أي ال تزيدوا بعضها على بعض. :(بعَضها على بعضٍ  وال ُتِشفُّوا) قولو:
 الورؽ أي الفضة. :(وال تِبيُعوا الوِرَؽ بالوِرؽِ ) قولو:

 فقو الحديث:
ا١تسألة األؤب: ُب ىذا اٟتديث دليل على ٖترٙب نوعي الربا؛ الفضل، والنسأ، الفضل ُب قوؿ النيب 

، فهنا النيب صلى اهلل عليو )إال ىاء هباء(لسابق: ، والنسأ ُب اٟتديث ا)وال تشفوا(صلى اهلل عليو وسلم: 
 وسلم بُت أف ربا الفضل ال ٬توز.

ا١تسألة الثانية: أف ىذا اٟتديث يدلنا على مسألة وىو أف ربا الفضل يكوف بُت األجناس، وأما ربا 
 النسيئة فإنو يكوف بُت األقساـ، ٨تن قلنا: إف األمواؿ الربوية قسمُت:

يدخل ٖتتو ٬تري ولو مع اختبلؼ أجناسو ربا النسأ فبل ٬توز التأخَت بل ال بد القسم األوؿ: كل ما 
 من التقابض.

ً                                        وأما ربا الفضل فإنو ال بد أف يكوف اٞتنس واحد ا رياالت برياالت، ذىب بذىب، فضة بفضة و٨تو                                           
َ ِ   الذىب والو ر ؽ ذلك؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب األوؿ ١تا تكلم عن ربا التقابض وىو ربا النسأ جعل           

 ال ٬توز فيو، وىنا جعل الذىب وحده والورؽ وحده.
، ٔتا يكوف التماثل ُب الربويات؟ ٚتهور )إال ِمثبًل ٔتثل(ا١تسألة الثالثة: ُب قولو صلى اهلل عليو وسلم: 

، وال                                                                              ُ         أىل العلم أف التماثل ٔتا كاف على عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم فبل ٬توز بيع ربوي ٦تا ي كاؿ إال ك   ً     يبل 
                   ً                               ُ                                              ربوي ٦تا يوزف إال وزن ا، فعلى سبيل ا١تثاؿ: التمر كاف ي باع ُب عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب الزماف األوؿ 
                                                        ُ                                       بالكيل يعٍت وحدة الكيل وليست بالوزف، وُب ىذا الزماف أصبح ي باع اآلف بالوزف يباع بالكيلو، فقوؿ ٚتاىَت 

                                                   ُ              ٬توز اآلف بيع ربوي ٔتثلو، فبل ٬توز أف تبيع ٘تر بتمر، أو ب ر برب بالوزف                           ً        أىل العلم ا١تذاىب األربعة ٚتيع ا أنو ال
، فا١توزوف )كيبًل بكيل، ووزنًا بوزف(بل ال بد أف يكوف بالكيل؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
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ولذلك ال ٬توز،                                                                   ً               با١توزونات وا١تكيل با١تكيبلت، قالوا: وألف الوزف ٮتتلف. قد يزف الصاع وزن ا أقل من الثا٘ب،
 ىذا كبلمهم.

                                                                      ً  ُ             والقوؿ الثا٘ب: أنو إذا تغَت عادة الناس ُب البيع فأصبحوا يبيعوف ا١تكيبلت وزن ا أ عترب الوزف ُب 
التماثل ُب الربا. وىذه ىي الرواية الثانية من مذىب أٛتد واختيار الشيخ تقي الدين ويفيت بو كثَت من 

ُب ىذا الزماف، فنحن اآلف نشًتي كيس األرز فبل نشًتيها على أهنا ا١تشايخ وىو الذي ال يسع الناس إال ىو 
وحدة كيل وإ٪تا نشًتيها على أهنا وحدة وزف، تزف أربعُت كيلو، فعندما تتبادؿ وحدة أرز بوحدة أرز أخرى 
اآلف أصبحنا نتعامل بالوزف وىذا ىو الصحيح أنو مع اختبلؼ األعراؼ فأصبح الناس يتعاملوف بالوزف فإف 

 تماثل يكوف با١توزونات وىذه ٦تا خولف فيو مشهور ا١تذاىب األربعة.ال
 *** المتن ***

. فقاؿ لو النبيُّ صلى  - ٕٓٛ وعنو قاؿ: جاء بالٌؿ إلى النبيّْ صلى اهلل عليو وسلم بتمٍر بَػْرِنيٍّ
، لَيْطعَم ، قاؿ بالٌؿ: كاف عندنا تمٌر رديٌء، فبعُت منو صاعين بصاع)ِمن أين ىذا؟(اهلل عليو وسلم: 

)أوَّْه، عيُن الرّْبَا. عيُن الرّْبا، ال النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم! فقاؿ النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم عند ذلك 
 .تفعْل، ولكن إذا أردَت أف تشتِري: فبع التمَر ببيٍع آخر، ثم اشتِر ِبِو(

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

التمر الرب٘ب ىو نوع من أنواع التمر  :( عليو وسلم بتمٍر بَػْرِنيٍّ جاء بالٌؿ إلى النبيّْ صلى اهلل) قولو:
ا١توجود ُب ا١تدينة وىو من النوع اٞتيد ُب ذلك الزماف، وقد ٚتع عبد الغٍت النابلسي رسالة ُب أنواع التمور 

 اليت توجد ُب ا١تدينة ُب عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم وبعده.
ً       أين جئت بو؟ وىذا يدؿ على أف اإلنساف ا١تتقي ٭ترص دائم ا على أي من  :ِمن أين ىذا؟() قولو:                                                 

أف يبحث عن أطيب الرزؽ وعن سببو، وكلما كاف ا١تاؿ أطيب كلما كاف أثره ُب جسد اآلدمي أصح وال 
 شك.
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ىنا أعطى صاعُت بصاع،  :(قاؿ بالٌؿ: كاف عندنا تمٌر رديٌء، فبعُت منو صاعين بصاع) قولو:
 اٞتنس متفق فيجري بينهما ربا الفضل وتقابضا.

 أي ربا الفضل اجملرد بدوف نسأ. :(أوَّْه، عيُن الرّْبَا) قولو:
 كررىا مرتُت.  :(عيُن الرّْبَا. عيُن الرّْبا) قولو:
ر بنقد، يعٍت بع التمر بأي شيء آخ :(ولكن إذا أردَت أف تشتِري: فبع التمَر ببيٍع آخر) قولو:

                                   ً                                                          بع اٞتمع بالدراىم واشًت بالدراىم جنيب ا، بعها بسلعة أخرى ٍب اشًت ٔتا بعت بو ىذا، وىذه استدؿ هبا بعض 
                          ً                                                                  الناس على أنو ٬توز اٟتيل مطلق ا، وىذا غَت صحيح، وإ٪تا ىذا ألف ربا الذي ىنا جاز التوصل هبذا التعاقد 

 منو هبذه الطريقة فإنو ٬توز. ىو ربا الفضل وىو ٤تـر ٖترٙب وسائل فلما أمكن األمن
 :ٖ٘سؤاؿ ورد للشيخ

 تأجل الثمن وا١تثمن أليس ىو بيع دين بدين؟. س:
بيع الدين بالدين أٚتع العلماء على اٟتديث وإف ٓب يصح بيع الكالئ بالكالئ، وليس كل بيع  جػ:

نع، طبع ا ىي نوع من أنواع ربا  ُ       ً                       دين بدين ٤تـر وإ٪تا ُب حاالت ٬توز وُب حاالت ٯت  نع                                       ُ    الفضل، اٟتاالت اليت ٯت                   
 منها: الصورة األؤب: بيع ا١توصوفات بالدين بإٚتاع أىل العلم ال ٬توز.

ً                                   األمر الثا٘ب: بيع الدين على غَت من ىو عليو دين، ىذا أيض ا ال ٬توز، وبيع الدين قد يكوف إسقاط                                                     
يأٌب الكبلـ عن بيع الدين ، وس                  ً                                              الدين وقد يكوف بيع ا وأدخلوا كليهما ُب النهي عن بيع الكالئ بالكالئ

 بالدين.
  

 

 
 ا١تفرغ: ىذا السؤاؿ كاف ُب وسط الدرس من أحد طبلب الشيخ وأنا أخرتو ُب آخر الدرس. ٖ٘
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 ٖٗالشريط: 
 *** المتن ***

عن أبي الِمنهاؿ قاؿ: سألُت البراء بن عازٍب، وزيَد بِن أرقَم عن الصَّْرِؼ؟ فكل  - ٕٔٛ
واحٍد منهما يقوؿ: ىذا خيٌر مني. وكالىما يقوُؿ: نهى رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن بيِع الذَّىِب 

 ديًنا.بالَورِؽ 
عن أبي َبَكَرَة قاؿ: نهى رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن الِفّضِة بالِفّضِة، والذىِب  - ٕٕٛ

بالذَّىِب إال سواًء بسواٍء. وأمَرنا أف نشتِري الِفّضَة بالذىِب كيف شئنا، ونشتري الذىَب بالفضِة كيف 
 ِشئنا. قاؿ: فسألو رجٌل فقاؿ: يًدا بيٍد؟ فقاؿ: ىكذا سمعُت.

 :*** الشرح ***
رضي اهلل عن –ىذاف اٟتديثاف حديث الرباء بن عازب وزيد بن أرقم ويليو حديث أيب بكرة الثقفي 

باب الربا، وكاف قد سبق ذكره ٟتديث أيب ىريرة وأيب سعيد وببلؿ  -رٛتو اهلل–ختم هبما ا١تصنف  -اٞتميع
، وأتى ا١تصنف هبذه األحاديث للداللة وعمر بن ا٠تطاب وُب الباب ٔتعٌت ىذا اٟتديث حديث عبادة وغَته

على أف ٖترٙب الربا من األمور ا١تتواتر بياف حكمها وتفصليها ُب اٞتملة، وسبق معنا مسألتاف، أعيد ىاتُت 
 ا١تسألتُت أل٫تيتهما مع إيراد بعض ا١تسائل اليت استشكلها بعض اإلخوة بعد انتهاء الدرس ا١تاضي.

َ   َ     ِّ َ و أ ح ل  الل و  ال بػ ي ع  و ح ر ـ  الر ب ا}ب اهلل عز وجل ثابت سبق معنا أف ٖترٙب الربا ُب كتا  َ   َ  ْ َ ْ    ُ        َ [، ٕ٘ٚالبقرة: { ] ََ 
وقد ذكرت أف أىل العلم وىذا ما أقره الشيخ تقي الدين أف اللفظة األؤب ُب ىذه اآلية وىو البيع باؽ على 

هنا حبلؿ، وىذا ىو االستمساؾ                                                              ً     وضعو اللغوي ٔتعٌت أف كل مبادلة بُت اثنُت بقصد ا١تراْتة فإهنا تسمى بيع ا فإ
َ   َ     ِّ َ و ح ر ـ  الر ب ا}بأصل الشرع الداؿ على جواز ا١تعامبلت وعلى حليتها، وأما قولو جل وعبل:  [، ٕ٘ٚالبقرة: { ]َ 

فإف لفظة الربا ىنا ليست على داللتها اللغوية، وإ٪تا نقلها الشارع من داللتها اللغوية ١تعٌت آخر وإف كاف 
ً                                             ي تواطؤ ُب ا١تعٌت وليس اشًتاك ا مثل ما نقل الشارع لفظة الصبلة من الدعاء إٔب بينها وبُت معناىا اللغو                          

األفعاؿ ا١تخصوصة ا١تفتتحة بالتكبَت وا١تختتمة بالتسليم، ومثل ما نقل الصـو عن اإلمساؾ إٔب اإلمساؾ عن 
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ة وغَت ذلك، ا١تفطرات من وقت ابتداء إٔب وقت انتهاء، ومثلو ما نقل اٟتج، ومثلو ما نقل لفظة الزكا
ُ         ً   فا١تقصود أف لفظة الربا ليست الزيادة فحسب بل ىي عقود منهي عنها شرع ا، فكل ما هن ي عنو شرع ا             ً                                                               

 يسمى ربا.
                                              ُ                                             ا١تسألة الثانية: أف لفظة الربا قلنا: األمر األوؿ ن قلت من داللتها اللغوية، واألمر الثا٘ب نقوؿ: إف 

 على معنيُت: -رضواف اهلل عليهم–لفظة الربا جاءت ُب لساف الشارع وُب فهم السلف 
، فكل كسب ٤تـر يسمى ربا، ولذلك جاء عن عدد  ا١تعٌت األوؿ: ا١تعٌت العاـ وىو كل كسب ٤تـر

أهنم ٝتوا الغرر  -رضواف اهلل عليهم–ومثلو جاء عن بعض الصحابة  -رضي اهلل عنهم–من فقهاء التابعُت 
الغرر والقمار ربا، مع أنو سبق معنا ُب أوؿ باب ا١تعامبلت أف                                  ً          ربا، وٝتوا بيع النجش ربا، وٝتوا كثَت ا من بيوع 

أسباب النهي واحد من اثنُت: إما الربا، وإما الغرر، إذف الشارع با١تعٌت العاـ للربا يسمي كل كسب ٤تـر ربا، 
 وُب ذلك أحاديث كثَتة ومنها: حديث أيب أمامة عند أيب داود بإسناد حسن أف النيب صلى اهلل عليو وسلم

، فسمى النيب صلى اهلل عليو )من شفع شفاعة فُأىديت لو ىدية فقبلها فقد أتى بابًا من أبواب الربا(قاؿ: 
.  وسلم أخذ ا١تاؿ ُب مقابل الشفاعة ربا، وىذا يدؿ على أف ا١تعٌت العاـ للربا ىو كل كسب ٤تـر

ا١تعٌت الثا٘ب: ا١تعٌت ا٠تاص وىو ما يتعلق بأحد أمرين: إما بأف يكوف متعلق بقروض، وإما أف يكوف 
متعلق ٔتبادالت ُب أمواؿ خاصة، وىذه األمواؿ ا٠تاصة ىي اليت نسميها األمواؿ الربوية، فقد ذكرت قبل أف 

ض أنواع الربا، إذ ليست كل األمواؿ مصطلح األمواؿ الربوية معناه: أي األمواؿ اليت ٕتري فيها الربا أو بع
ٕتري فيها ٚتيع أنواع الربا، ٍب ذكرت قاعدة وىذه القاعدة ىي ا١تهمة قاعدة ُب بياف أنواع الربا وقد ذكرت 

قاؿ: لقد مات النيب  -رضي اهلل عنو–أف الربا مشكل على كثَت من أىل العلم حىت إف عمر بن ا٠تطاب 
           ً                                                      أنو بُت أمور ا ثبلث ... وذكر منها: مسألة الربا، إذ مسألة الربا فيها صلى اهلل عليو وسلم وُب نفسي لو 

                                                                                    ً  بعض االستشكاؿ عند بعض أىل العلم، وذكرت أف الناس طرفاف ووسط؛ فمن الناس من تساىل فيو جد ا 
ّ                 ً            لعدـ فهمو واستمساكو رٔتا بظواىر النصوص، ومنهم من شدد حىت حر ـ على الناس أمور ا ىم ُب حاجة                                                          

ا، وذكرت كبلـ الشيخ أنو يقوؿ: ىذه الشدة ُب أحكاـ الربا جعلت الناس بُت شخصُت؛ إما شديدة إليه
 شخص يقع ُب اٟتراـ ويتأٍب، وإما شخص يتحيل عليو بأدٗب اٟتيل. 
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وقلت: إف القاعدة ُب معرفة الربا أف الربا ينقسم إٔب ثبلثة أقساـ: ربا فضل، وربا نسأ، وربا ٚتع 
النوع الثالث ىو الذي يسمى بربا اٞتاىلية، وىو الذي قاؿ عنو النيب صلى اهلل عليو                ً        الفضل والنسأ مع ا، وىذا

، وىو أشد أنواع الربا، وٖترٙب ربا اٞتاىلية من باب ٖترٙب ا١تقاصد، )ربا اٞتاىلية موضوع ٖتت قدمي(وسلم: 
تفريقنا بُت كوف أف األوؿ  بينما ٖترٙب ربا الفضل وحده وربا النسيئة وحده من باب ٖترٙب الوسائل، وينبٍت على

 والثا٘ب من ٖترٙب الوسائل والثالث إ٪تا ىو من ٖترٙب ا١تقاصد أمور:
ُ                األمر األوؿ: أنو ٬توز التعاقد على ما ح ـر ٖترٙب وسائل ألجل اٟتاجة، إذا و جدت اٟتاجة جاز،                               ُ                                   

اهلل عليو وسلم  ٓتبلؼ ما حـر ٖترٙب مقاصد فبل ٬توز عند اٟتاجة، والدليل على ذلك ترخيص النيب صلى
ببيع العرايا فإف بيع العرايا فيو ربا فضل وىو زيادة ألف عدـ العلم بالشيء كاٞتهل بالتفاضل فيو وإال فإنو 

                                                        ُ  ِّ         ٬تب التمكُت من أخذ الرطب ُب وقتو فهو جاز ألجل اٟتاجة، ولذلك ق د ر بقدره. 
ُ        للمقاصد والوسائل أف ما ح ـر ألجل                                                       ً   األمر الثا٘ب: ينبٍت على تقسيمنا ىذا ألنواع الربا ما كاف ٤ترم ا                         

رضي اهلل –الوسائل وىو ربا الفضل وحده والنسأ وحده أنو ٬توز التحيل عليو، ولذلك جاء ُب قصة ببلؿ 
، وُب )إذا أرادت أف تشًتي فبع التمر ببيع آخر ٍب اشًت بو(حينما قاؿ لو النيب صلى اهلل عليو وسلم:  -عنو

، ٓتبلؼ ربا اٞتاىلية فإنو ال ٬توز التحيل عليو ىم واشًت بالدراىم جنيًبا()بع اٞتمع بالدرااٟتديث اآلخر: 
                                                                         ً   ولذا حـر الشارع بيع العينة، وبيع العينة ىي حيلة على ربا اٞتاىلية فحـر مطلق ا.

ِ                          األمر الثالث: ُب التفريق بُت ىذه األنواع الثبلثة أننا نقوؿ: إذا أ م ن ما أدى إليو جاز. ولذلك   ُ                                                           
ا للذريعة جاز فعلو عند القطع بعدـ الوقوع، وما ح ر ـ سد ا يقولوف قاعدة ف ُ  ِّ    ً  قهية متفق عليها: أف ما ح ر ـ سد                                                 ً    ِّ  ُ                        

للذريعة جاز ألجل ا١تصلحة وىو التفريع األوؿ أنو ٬توز عند اٟتاجة، وبناء على ذلك فإننا نقوؿ: إف األمواؿ 
وىي من مفاريد مسلم إ٪تا ٤تلها فيما الواردة ُب حديث عبادة  -وسنتكلم عنها بعد قليل-الربوية وىي الستة 

ُ  ِّ                                                                                               ح ر ـ ٖترٙب وسائل، إذف ربا الفضل وربا النسأ ال ٬ترياف إال ُب األمواؿ الربوية وأما ربا اٞتاىلية فإنو ٬تري ُب  
                       ً             ً                                                      كل األمواؿ سواء كاف ربوي ا أـ ليس ربوي ا وقد نص على ذلك عبد اهلل بن ا١تبارؾ واإلماـ أٛتد وقاؿ شيخ 

ريقة فقهاء اٟتديث ا١تتقدمُت أف ربا اٞتاىلية ليست لو علة بل كل متشاهبُت ٕتري بينهم ربا اإلسبلـ: إنو ط
                   ً                                                                    اٞتاىلية. وضربت مثاال  بالكأس فكأس بكأسُت مع أف الكأس ليس من األمواؿ الربوية فإنو معدود ليس 
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ع اآلراء ليس ٦تا ٬تري فيو      ً         ً        ً                                 ً             موزون ا وال مكيبل  وال مطعوم ا وليس من الثمنيات ال غلبة وال مطلق ا فهو على ٚتي
ً                                             الربا، ليس من األمواؿ الربوية ومع ذلك نقوؿ: إف كأس ا بكأسُت إٔب أجل ال ٬توز ما داـ مثليُت، ١تاذا؟ ألف                                                  
                                      ً                                                      ربا اٞتاىلية ٬تري ُب كل األمواؿ ا١تثلية، طبع ا ال بد أف نوسع نطاؽ ا١تثليات فبل نقوؿ: إنو خاص با١تكيبلت 

ا١تثليات خاص با١تكيبلت وا١توزونات ولذا أجروا الربا فيهما فقط دوف ما  وا١توزونات؛ ألف ا١تذىب أف
عدا٫تا، والصحيح أف ا١تثليات أمشل من قضية ا١تكيبلت وا١توزونات ١تا ىو أوسع، وأما الفضل وحده والنسأ 

 وحده فإنو ال ٬تري إال ُب األمواؿ الستة ا١تنصوص عليها وما قيس عليها. 
ً       وذكرنا قبل أيض ا: إف  ربا الفضل وىو الزيادة إذا اٖتدا ُب اٞتنس فإنو ال ٬توز فيو ربا الفضل، ٘تر              

                          ُ                                                                 بتمر ال ٬توز فيو ربا الفضل، ب ر برب ال ٬توز فيو ربا الفضل، لكن إذا اٖتدا ُب اٞتنس وُب نفس الوقت كانا 
ن، فمن أعطى آخر ٜتس                                                                       ُ  ِ متشاهبُت ُب اٞتودة والنوع فإنو ٬توز الفضل، ١تاذا؟ القاعدة اليت ذكرهتا قبل إذا أ م  

رياالت ُب مقابل أف يعطيو اآلف ست رياالت فاٟتقيقة أف ىذا الرياؿ الذي بينهما ىو التربع وليس ربا، ليس 
مبادلة؛ ألنو ال يوجد عاقل ُب الدنيا يعطي واحد ٜتسة ليعطيو ستة إال أف يكوف ىناؾ إما زمن أو اختبلؼ 

ِ                                                  ث أنو إذا أ م ن ما أدى إليو من الزيادة جاز، وىذه طريقة كما قاؿ ُب اٞتودة أو اختبلؼ ُب النوع، وىذا الثال  ُ          
الشيح تقي الدين: ىي الطريقة اليت ال بد من الصَتورة إليها للتسهيل على الناس ُب معامبلهتم من دوف 
معارضة للنصوص. كما سيأٌب، ومثلو ربا النسيئة فإف ربا النسأ ٬تري بُت كل جنسُت متحدين أو جنسُت 

 من قسم واحد، فقد ذكرت قبل أف العلماء قد أٚتعوا على أف األمواؿ الربوية الستة على قسمُت: ٥تتلفُت
الذىب والفضة ٢تما قسم، وا١تطعومات األربعة على قسم آخر، فربا النسأ وىو التأخَت أوسع ُب تطبيقو من 

دا من حيث النوع؛ ذىب ربا الفضل، الفضل ٣ترد اٖتاد اٞتنسُت فقط، ىنا ال، إذا اٖتد اٞتنساف أو اٖت
ا بيد، وذكرنا الدليل عليو قبل ُب حديث أيب سعيد. ً                                              بفضة، بر بشعَت، فإنو ال بد فيهما من التقابض إال يد                                                 

 مىت ٬توز ربا الفضل؟. س:
ِ   إذا أ م ن. جػ:  ُ     
     ُ     مىت ي أمن؟. س:
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ً                          قالوا: إذا اٖتدا جنس ا ونوع ا وجودة، فمن أعطى شخص ا ٜتس رياالت على أف يردىا ل جػ:                      ً      ً     ً  و غد ا                   
ٜتس رياالت، ىذا ليس ربا وإ٪تا ىو قرض، فإف النظر فيو ٟتقائق العقود وال عربة بألفاظ ا١تتعاقدين، ومثلو 
ً                                                  إذا اٖتد جنس ا ونوع ا وجودة: من أعطى شخص ا ٜتس كيلوات من الرب على أف يعطيو مثل ىذه الكيلوات                      ً      ً           

ه ٕب بعد أسبوعُت أرز أبو كاس نفس الكيس                                           ً           من الرب أو األرز، أعطيتك كيس أرز أبو كاس مثبل  على أف ترد
ن. مىت  ِ       نفس اٟتجم، فهذا ليس ربا وإ٪تا ىو قرض، ١تاذا أْتناه مع أف بينهما نسئ ا وا١تاؿ ربوي؛ ألنو أ ٦ت   ُ                  ً                                                               

 حكمنا باألمن بوقوع الربا؟ اٖتاد اٞتنس والنوع واٞتودة، فهنا ٬توز وىذا الذي ينبٍت عليو.
قبل ومن عرؼ ىذه ا١تسائل ضبط بأمر اهلل عز وجل أىم  وىناؾ مسألة أخرى أشرنا إليها من

                                                                 ً                ً             مسائل الربا، وىي قضية ىل ىذه األمور الستة اليت ٬تري فيها النسأ منفرد ا أو الفضل منفرد ا خاص باألمور 
الستة اليت جاءت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب حديث عبادة من مفاريد مسلم أـ أنو عاـ فيها كلها؟ 

      ً                                 ً                                           ا طويبل  ألىل العلم وذكرت القوؿ األقرب دليبل  وىو ما اختاره الشيخ تقي الدين وعليو اجملامع           ً وذكرنا خبلف  
                             ُ                                                               العلمية اآلف: أف الذىب والفضة ي قاس عليها كل شيء لو ٙتن، لو ٙتن يتعامل الناس فيو فهو الثمنية، ال 

          ً                 و الناس ٙتن ا يشًتوف بو السلع نقوؿ: مطلق الثمنية وإ٪تا نقوؿ: غلبة الثمنية، فتكوف الثمنية كل ما جعل
وتعارفوا على أنو ٙتن يشًتوف بو السلع فإنو يكوف من الذىب والفضة من نوعو، وأما األمور األربعة فإف كل 
                          ً                                                                       طعاـ يقتاتو الناس يكوف قوت ا ٢تم ليس فاكهة، فإنو يكوف من النوع الثا٘ب الذي ٬تري فيو الربا، وبناء على 

                                      ً                              م، فقد جاء من أقواتنا اآلف ما ٓب يكن قوت ا قبل، فعلى سبيل ا١تثاؿ: السكر ذلك الناس ٮتتلفوف ُب أقواهت
عل قوت مثل التُت، ذكر  ُ                      اآلف فاألوائل ٓب يكن عندىم السكر ٔتعٌت قوت ا أصبح قوت ا، الفاكهة ا١تيبسة اليت ٕت                        ً          ً                                     

   ً               قوت ا بأي ٮتللها أو الشيخ تقي الدين أف التُت والزيتوف مع كوهنما فاكهة إال أف من اعتاد على أف ٬تعلها 
ُ    ٬تفف التُت فإنو ٬تري فيها الربا؛ ألهنا أصبحت قوت كالزيتوف ومثلو التُت، ليس ٣ترد الط عم وحده بل الط عم                ُ                                                                            

            ً  إذا كاف قوت ا.
ُ                         ً     ً                                               مسألة أخرى: و جد اآلف من يتبٌت رأيا فقهي ا سابق ا وىو ما قاؿ بو قتادة وأبو ٤تمد بن حـز وقاؿ بو              

لي فإهنم قالوا: إف الربا أو األمواؿ الربوية إ٪تا ىو خاص هبذه األشياء الستة. وذكروا أبو الوفا ابن عقيل اٟتنب
، واٟتقيقة أف من يذىب ٢تذا الرأي ال ٮتلو من أف يكوف واحد ا من ثبلثة أصناؼ:         ً       ً                                                    ً                عليو كبلم ا طويبل 
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وفا ابن عقيل الصنف األوؿ: من تعدمو اٟتيلة ُب إ٬تاد ٥ترج وفهم دقيق لباب الربا، ومثل ىذا أبو ال
–                           ُ                                                                 فإف أبا الوفا ابن عقيل كما ن قل عنو ُب آخر حياتو قاؿ: أشكلت علي ىذه ا١تسألة. ومعلـو أف الفقهاء 

وىذا كثَت عندىم إٔب أشكلت عليهم بعض ا١تسائل فهمها وإ٬تاد مناطق ٢تا فإنو يتمسك  -رٛتهم اهلل
ُ               ي عنو؟ قيل: ٜتس علل ذ كرت؛ تغيَت خلق                           ً                            بظواىر النصوص، وىذا كثَت جد ا مثل النمص، ما العلة ُب النه                    

اهلل، وقيل: التدليس، وقيل كذا وقيل كذا، وكثَت من أىل العلم قاؿ: كل ىذه العلل غَت واضحة. فماذا 
ً                                        وقف؟ وقف عند ظواىر النصوص فقاؿ: إف كل ما يسمى ٪تص ا وىو إزالة الشعر من جذره فهو كذلك وإال                                                 

العلم ١تا ٓب ٬تد علة لنهي النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب الصحيح عن   فبل. ومثلو قيل ُب الوصل، فإف من أىل
ً                         الوصل قاؿ: إف كل شيء فيو زيادة للشعر ٤تـر ولو كاف خرقة. فليس معناه دائم ا التسهيل التمسك بظواىر                                                                       
                             ً                                                            النصوص فقد يكوف فيو شدة أحيان ا ُب االختيار، فالنوع األوؿ من ذىب ٢تذا الرأي بناء على عدـ فهمو 

 ٢تذه ا١تسألة.
الصنف الثا٘ب: من ذىب ٢تذا الرأي بناء على ٘تسكو بأصلو وىو عدـ إعمالو للقياس، وعدـ نظره 
ُب ا١تعا٘ب وتعليل األحكاـ، وىؤالء ٢تم مدرستهم واٟتديث معهم إ٪تا ىو حديث ُب أصلهم أو االستدالؿ 

 بو أحكامهم. عليهم بدليل آخر على غَت األصل ُب نقض ما استدلوا عليو أو أثبتوا
الصنف الثالث: من ذىب ٢تذا الرأي لعدـ تصوره وجود شيء، فإنو ُب القروف األؤب كاف كثَت من 
                    ً                            ً   ُ        ُ                               أىل العلم ال يتصور ٙتن ا، ال ٯتكن أف يوجد شيء يكوف ٙتن ا ي باع بو وي شًتى إال الذىب والفضة، ولذلك ١تا 

                              ً            منية مطلقها. يعٍت ٬تب أف تكوف ٙتن ا ُب كل زماف تكلموا عن الثمنية قالوا: إف العلة الثمنية، العربة بالث
ُ                                           ومكاف، فقالوا: ال يتصور أصبل  أنو يوجد ذلك. و جدت ٕتارب رقاع األطعمة ُب عهد مالك، ىذه رقاع                 ً                          

                                                 ً                                    األطعمة ال يتعامل هبا إال اثناف، ثبلثة، لكنها ليست ٙتن ا وإ٪تا ىي مبادلة سلع وٓب يتصوروا ذلك.
  ً      ً                                                 نوع ا رابع ا وإ٪تا جعلو يذىب ٢تذا القوؿ ىوى ُب نفسو وزاد ا٢توى  ولكن من أىل عصرنا من زاد

الذي ُب نفسو جهل مركب عنده، فكثَت من الناس يذىب للشيء يريد جوازه، فبعض الناس يقوؿ على 
 سبيل ا١تثاؿ: إف ىذه البنوؾ وا١تصارؼ تقـو بدورين أساسيُت: 
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        ً    ُ                             النقد سلع ا ت باع وتشًتى، يبيعك السلع يبيعك الدور األوؿ: ىو اإلقراض بثمن، ٔتعٌت أهنم ٬تعلوف 
 ألف بألف وٜتسمائة، اإلقراض ٬تعلوهنا سلع وىذا ُب الشرع ال ٬توز.

، وىذا مثل  ً      ً           الدور الثا٘ب: أهنم يبيعوف االئتماف بأف يكفلك البنك ُب مقابل أف تدفع لو نقد ا ماال                                                                       
 اد وغَته. جل تصرفات البنوؾ ُب غَت اإلقراض كخطاب الضماف وفتح االعتم

ُ                                                                  وكبل األمرين ح كي اإلٚتاع على ٖترٯتهما األوؿ والثا٘ب، ولكن خولف ُب صور من األوؿ والثا٘ب،             
فجاءوا للثا٘ب فقالوا: إف إسحاؽ بن راىويو خالف ُب صورة منو، فقيلت ُب كتب قالوا: ٬تب أف ننقض ىذا 

ُ      اإلٚتاع لكي يقاؿ ْتل بيع االئتماف. وقيل ُب األوؿ وقد ح كي اإل ٚتاع على الربا: ٬تب أف نصَت إٔب أف                                                
ً                                     النقد من الرياالت والدوالرات ال ٬تري فيها الربا. وىذا خطَت جد ا وسبب خطورة ىذا القوؿ: أف لو لواـز                                                         
: أنك حينما ٖتكم بأف ىذا النقد ال ٬تري فيو الربا وإ٪تا ىو من العروض والسلع  باطلة، ومن ىذه اللواـز

ً        النقد وجعلتو عندؾ ٓب تتاجر بو ليس ٦تا ينض نض الدراىم عروض ا، تنض  فمعٌت ذلك أنو إذا أخذت ىذا                                                       
يعٍت تتبادؿ خبلؿ السنة وإ٪تا جعلتها عندؾ ُب اٟتساب فبل زكاة فيها، فلو كاف عند ألف أو مائة ألف أو 

السلع  مليوف أو مائة مليوف ما داـ أنت واضعها ُب البنك ومغلق عليها فبل زكاة فيها؛ ألهنا سلع واألصل ُب
                                                 ُ                                                    والعروض أهنا للقنية والقنية ال زكاة فيها، وذلك ١تا أ لـز بعض الذين قالوا هبذا الرأي من ا١تعاصرين قاؿ: نعم. 
ً       قاؿ ىكذا صراحة وألف فيها كتاب ا وىو من أىل ا١تغرب، قاؿ: نعم، ال زكاة ُب النقد. وىذا خطَت جد ا ومن                                                          ً                             

التحرٙب ال ٯتكن أف يكوف ٥تصوص هبذين االثنُت فقط  يعرؼ مقاصد الشريعة ويطلع على مبانيها يعلم أف
َ       ُ  و م ا ك اف  ل م ؤ م ن  و ال  م ؤ م ن ة  إ ذ ا ق ض ى الل و  }وإ٪تا ىو امتحاف وابتبلء من اهلل عز وجل وقد قاؿ سبحانو:   َ  َ  ِ  ٍ َ ِ ْ  ُ َ  َ   ٍ  ِ ْ  ُ  ِ  َ   َ    َ َ

ِ ِ  ْ و ر س ول و  أ م ر ا أ ف  ي ك وف  ٢ت  م  ا٠ت  يػ ر ة  م ن  أ م ر ى م    ْ  َ  ْ  ِ  ُ َ  َ ِ ْ    ُُ َ   َ   ُ  َ  ْ  َ  ً  ْ  َ  ُ ُ  ُ د من ىذه األمور كلها أف نعلم: أف [، فا١تقصو ٖٙاألحزاب: { ]َ َ 
مثل ىذه األقواؿ ال ٮترج القائل عنها من ثبلثة أسباب، ومن ذلك ما جاء عن بعض أىل العلم من ا١تشايخ 
أنو كاف يقوؿ: أوؿ ما جاءت الرياالت يقوؿ: أرى أنو ال ٬تري فيها الربا. ألهنا أوؿ ما جاءت ٓب يتصور أهنا 

                           ً                                    ً  وؿ خروج ىذه السلع كاف متعود ا على الذي يسمونو الفرنسي، كاف متعود ا          ً                تكوف أٙتان ا فكاف ىو عاصر أ
على الفضة، و١تا جاء ُب آخر حياتو تصورىا وقاؿ صراحة: إنو ٬تري فيها الربا. وىذا رأي الشيخ عبد الرٛتن 
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 ؛ ألف بعض الناس ينسب لو أنو يقوؿ ما ذكرت قبل قليل، والسبب أنو رٔتا كاف-رٛتو اهلل–ابن سعدي 
ُ                                                              نقص ُب التصور فلما كم ل تصوره ُب آخر كتبو نص صراحة على أنو ال ٯتكن ا٠تروج عن ىذا الرأي.                     

 مفردات الحديث:
 الصرؼ ىو مبادلة ماؿ ٔتاؿ. :(سألُت البراء بن عازٍب، وزيَد بِن أرقَم عن الصَّْرِؼ؟) قولو:
–ىذا الفعل من الرباء بن عازب وزيد بن أرقم  :(فكل واحٍد منهما يقوؿ: ىذا خيٌر مني) قولو:

 يدلنا على مسألتُت: -رضي اهلل عنهما
ا١تسألة األؤب: أنو ٬تب على الشخص أال يتصدر للفتيا، فإف التصدر للفتيا والتقدـ ٢تا من أعظم 

ُ                   مزالت األقداـ، وقد جاء أف الشعيب ١تا ح دث ْتديث ابن مسعود  عن : إف كل من أجاب -رضي اهلل عنو–                                 
ُ                                                      كل ما سئل عنو فهو ٣تنوف. قاؿ: ليتنا ح دثنا هبذا اٟتديث منذ زمن. فإف من أجاب عن كل ما سئل عنو                                     
فهو ٣تنوف حقيقة؛ ألف غَته رٔتا تنعم بالفتوى وكاف عليو ىو إٙتها، ولذلك نص الفقهاء باتفاؽ أف ا١تفيت إذا 

   ً                                 امن ا، يعٍت لو أفتاؾ شخص أف ىذا البيع أفىت وأخطأ بسبب تقصَت ُب التصور أو ُب االجتهاد فإنو يكوف ض
                         ً                                                         ً   حراـ فتخلصت منو، وكاف ٥تطئ ا ىو ليس عن اجتهاد بأف يكوف غَت متأىل للعلم فإنو يكوف ضامن ا، 
                              ً                                                          ٗتلصت منو ورميتو فإنو يكوف ضامن ا ويعطيك بدلو، نص عليو كثَت من أىل العلم كا١تالقي ُب األحكاـ، 

ً                                                  جد ا، و٬تب على الشخص أف ٭تتاط لنفسو وأف ٬تعل بينو وبُت  ُ         ً                       ون قل اتفاق ا ولذلك منصب الفتوى خطَت   
اهلل عز وجل وقاية منو، وقد قيل: ألٛتد ١تا سئل عن مسألة فأجاب فيها قاؿ: إ٘ب إذا سئلت بُت يدي اهلل 
عز وجل عن ىذه ا١تسألة فإ٘ب سأقوؿ: حدثٍت وكيع بن اٞتراح، فيؤتى بوكيع يـو  القيامة فيقاؿ: من أين لك 

فيقوؿ: حدثٍت منصور بن ا١تعتمر. فيؤتى ٔتنصور بن ا١تعتمر فيقاؿ: من حدثك هبذا؟ فيقوؿ: حدثٍت  ىذا؟
إبراىيم النخعي. فيؤتى بإبراىيم النخعي فيقاؿ: من حدثك هبذا؟ فيقوؿ: حدثٍت األسود. فيقاؿ لؤلسود: من 

ذه الفتوى؟ فيقوؿ: حدثك هبذا؟ فيقوؿ: حدثٍت ابن مسعود. فيؤتى بابن مسعود فيقاؿ: من حدثك هب
ً                                       حدثٍت هبا نبيك ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم. فالواجب دائم ا أف ٭تتاط و٬تعل ا١ترء بينو وبُت نار اهلل ُب                                                
                                                                             ً                      الفتوى وقاية بأف يكوف الدليل فيها من الكتاب والسنة وىو األوؿ، أو أف يكوف مأثور ا عن أىل العلم ا١تعتمد 

وفساد أىلو أف يكثر ا١تتكلموف عن غَت علم، وقد ثبت عن النيب  قولو، وأال يتجرأ ومن عبلمات آخر الزماف
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)إف اهلل ال يقبض العلم انتزاًعا من صدور العلماء، وإ٪تا يقبضو ٔتوت العلماء، صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ: 
معاذ بن عن ، أضلوا الناس، وعند الدارمي: فإذا مات العلماء اٗتذ الناس رؤوًسا جهااًل فأفتوا فضلوا وأضلوا(

قاؿ: يفتح القرآف على الناس حىت يقرأه ا١ترأة والصيب والرجل، فيقوؿ الرجل: قد قرأت  -رضي اهلل عنو-جبل 
            ُ                             ُ                                                            القرآف فلم أ تبع، واهلل ألقومن بو فيهم لعلي أ تبع، فيقـو بو فيهم فبل يتبع، فيقوؿ: قد قرأت القرآف فلم أتبع، 

ا لعلي أ تبع، فيحتظر ُب بيتو مسجد ا فبل يتبع،                       ُ                 وقد قمت بو فيهم، فلم أ تبع، ألحتظرف ُب بييت ً             مسجد                        ُ         ً     
ً         ُ فيقوؿ: قد قرأت القرآف فلم أ تبع، وقمت بو فيهم فلم أ تبع، وقد احتظرت ُب بييت مسجد ا، فلم أ   تبع، واهلل                            ُ                       ُ                         

آلتينهم: ْتديث ال ٬تدونو ُب كتاب اهلل جل وعبل وٓب يسمعوه عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم لعلي 
                    ُ     ُ              ً  أي قرأت القرآف فلم أ تبع في حدث للناس شيئ ا  اؿ معاذ: فإياكم وما جاء بو فإف ما جاء بو ضبللة. ُ      أ تبع. ق

دث يأٌب بغريب األمور وعجائب ا١تسائل واألشياء اليت ٓب يعرفوهنا ليقاؿ: ىذا رجل أتى بغريب  ُ                                                                                 لي تبع، ٭ت       ُ  
 فيجتمع الناس إليو ويسألونو ويتتابعوف عليو ويبحثوف عنو. وىذا خطَت. 

فا١تقصود أف من عبلمات توفيق اهلل عز وجل للمرء أف يكوف أبعد عن التصدر ُب الفتوى، أما نقل 
، فنقل العلم وذكر كبلـ أىل )رب حامل علم إٔب من ىو أفقو منو(العلم فكما قاؿ صلى اهلل عليو وسلم: 

 العلم مسألة، والفتوى واالنتصاب ٢تا ىذا شيء آخر ٮتتلف عنو.
ً                                    : دائم ا اإلنساف ٭تاوؿ أف يضع من نفسو علم ا وديانة ُب الدنيا، إذ اهلل عز وجل ىو ا١تسألة الثانية                                 ً      

ا١تطلع على ما ُب القلوب من العلم، وما ُب القلوب من الديانة، واهلل عز وجل هنى أف ا١ترء يزكي نفسو، 
ُب النفس ولكن                                                               ُ         ولذلك اإلماـ أٛتد ١تا سئل من أفضل فبلف أـ فبلف ُب العلم؟ قاؿ: ىذا ال ي عرؼ ىذا 

نعرؼ ما ظهر منو من حديث وتكلموا فيو أو من مسائل فقهية، أي ما ظهر منهم وأما ما ُب النفوس علمو 
ً     ُ                                                         عند اهلل عز وجل. واإلنساف دائم ا ال ي عجب بنفسو وإ٪تا ٬تب عليو أف ينزؿ ٦تا كاف ُب نفسو وقد جاء عن                            

نفسو فأخذ ماء وشربو وقاؿ: أنا مزكـو ونزؿ. فما أنو ٖتدث مرة فأعجبتو  -رٛتو اهلل–عمر بن عبد العزيز 
ً                    أكمل حديثو، ولذلك اإلنساف دائم ا ٭ترص على ىذا ا١تعٌت.                              

 :(وكالىما يقوُؿ: نهى رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن بيِع الذَّىِب بالَورِؽ ديًنا) قولو:
َ ِ                ً                    الو ر ؽ ىو الفضة، دين ا أي بالدين، وقولو:   ، تشمل أمرين:)ديًنا(  
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 األمر األوؿ: ما سبق اٟتديث عنو وىو بيع النسأ.
                                                                    ً                      األمر الثا٘ب: ىو بيع الدين بالدين، وبيع الدين بالدين شرحو يطوؿ واختصار ا نقوؿ: إنو قد جاء عن 
النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو هنى عن بيع الكالئ بالكالئ، وىذا اٟتديث وإف ٓب يصح إسناده إال أف ابن 

ل عن اإلماـ أٛتد أنو قاؿ: إف إٚتاع أىل العلم على العمل بو. واإلماـ أٛتد من أشد نق -رٛتو اهلل–القيم 
الناس ُب نقل اإلٚتاع، ومعلـو عنو أنو يقوؿ: ال تقوؿ: أٚتع الناس، وإ٪تا قل: ال أعلم الناس اختلفوا. ٦تا 

حكاه من مسائل يدؿ على أف ما حكاه من إٚتاع وىي مسائل تصل إٔب ثبلثُت أو أربعُت مسألة، أو ما 
على أنو ٭تـر بيع الدين  -رٛتهم اهلل–االتفاؽ ىي ُب أعلى درجات الدقة ُب النقل، فأٚتع أىل العلم 

بالدين، وبيع الدين بالدين ليس صورة واحدة وإ٪تا ىو صور ٥تتلفة، فنقوؿ: إف بيع الدين بالدين لو صورتاف 
 أساسيتاف:

                                             ُ    اؿ أو بثمن مؤجل، بثمن حاؿ أف يكوف عليك دين في باع                      ُ                الصورة األؤب: إما أف ي باع الدين بثمن ح
ّ         بثمن حاؿ من صاحبو، ىذه ىي اليت تسمى ٔتسألة ربا اٟتطيطة عند الشافعية يروف أهنا حراـ عج ل وأضع،                                                                                  
                                      ً                                                   والصحيح: أهنا جائزة سواء كاف الدين مؤجبل  أو ليس ٔتؤجل، إذف بيع الدين بثمن حاؿ على صاحبو ٬توز 

ً   بثمن حاؿ على غَت صاحبو ال ٬توز إال أف يكوف ٦تاثبل  لو، مثل شخص يطلب شخص ا     ً              مطلق ا، وبيع الدين                     ً                                           
ألف لاير فجاءه شخص فقاؿ: خذ ٙتا٪تائة وأنوب عنك ُب األلف األخرى. فاشًتى الدين، نقوؿ: ىذا ال 

 ٬توز.
إما أف الصورة الثانية: بيع الدين بثمن مؤجل وىو بيع الدين بالدين فنقوؿ: إف بيع الدين بالدين 

يكوف على صاحبو أو على غَت صاحبو فإف كاف بيع الدين بالدين على صاحبو فإنو ٬توز بشرط واحد وىو 
أف يكوف بأقل؛ ألنو ُب ىذه اٟتالة يكوف إبراء، شخص لو على آخر ألف فقاؿ: أريد منك تسعمائة فقط. 

ومائة. حراـ ىذا ربا  إذف ٬تب أف يكوف بأقل من جنسو فإف كاف أكثر قاؿ: بعت عليك األلف بألف
جاىلية، أو باعو بغَت جنسو، كأف يكوف ُب ذمتو لو ألف فقاؿ: بدؿ ما تعطيٍت األلف أعطٍت سيارة ونيت. 
ً                                                ً                                   ىذا أيض ا ال ٬توز، إذف بيع الدين على صاحبو بدين ال ٬توز مطلق ا إال ُب حالة واحدة أف يكوف من جنسو        

 بأقل فيكوف من باب اإلسقاط. 
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                                                    ً             بالدين على غَت صاحبو: أف يكوف الشخص لو على شخص آخر ألف ا فيبيع ىذه صورة بيع الدين 
األلف على غَت صاحبها على شخص آخر فيقوؿ: بعتك ىذه األلف اليت ُب ذمة فبلف بدين ُب ذمتك. 
                        ً               ً                                              فيكوف كبل٫تا يطلب اآلخر دين ا فما استلم شيئ ا، فيكوف ىذه حكمها كحكم بيع الدين اٟتاؿ على غَت 

 معجل، نفس اٟتكم ال ٬توز على الصحيح.صاحبو بثمن 
 ىذه ىي أىم ا١تسائل ا١تتعلقة ببيع الدين بالدين.

 أي ىكذا ٝتعت الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم. :(فقاؿ: ىكذا سمعتُ ) قولو:
 *** المتن ***

 باب الرىن وغيره.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
إذا ذكر ٣تموعة أبواب عطف على  -رٛتو اهلل–مر معنا أف ا١تصنف  :)باب الرىن وغيره( قولو:

الباب األوؿ منها بلفظة: وغَته، فهنا قولو: وغَته. أي باب الرىن، وباب اٟتوالة، وباب اٟتجر وما يتعلق بو 
ُ                                                                              وباب الش فعة، وباب الوقف، كل ىذه األبواب ذكرىا ا١تصنف ُب ىذا الباب، وا١تصنف يذكر ُب كل باب         

    ً      ً                  ديث ا واحد ا فقط، وىذا ألمرين:من األبواب اليت ذكرهتا ح
األمر األوؿ: أنو رٔتا كانت بعض ىذه األبواب ال يصح فيها إال ىذا اٟتديث، مثل باب اٟتوالة فإف 

رضي اهلل –ىذا الباب على طولو، ودقة ا١تسائل اليت فيو ال يثبت فيو إال حديث واحد وىو حديث أيب ىريرة 
 ، فقط. (تبع أحدكم على مليء فليتبعإذا أُ ) أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: -عنو

األمر الثا٘ب: أف ا١تصنف أراد أف يذكر أىم األحاديث، ولذلك جاء من بعده عدد من أىل العلم 
)كفاية فأرادوا أف ٬تمعوا كل ما ُب الباب فكانوا أوسع منو ُب اٞتمع مثل الشيخ ٚتاؿ الدين ا١ترداوي ُب 

ن بٌت كتابو على ما بٌت بو ا١تصنف، ا١تصنف كما سبق معنا ُب أوؿ الكتاب ، فإف الشيخ ٚتاؿ الديا١تستقنع(
بٌت كتابو على ترتيب ا٠ترقي ُب ٥تتصره، وأما الشيخ ٚتاؿ الدين ا١ترداوي أبو زوجة الشيخ ٤تمد بن مفلح 
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فق وما ، فيذكر ما وا)كفاية ا١تستقنع ألدلة ا١تقنع(صاحب الفروع فإنو بٌت كتابو على كتاب ا١تقنع فسماه 
أعٍت كتاب الشيخ عبد الغٍت وىو عمدة –خالف، فا١تقصود أف ىذا الكتاب مع اختصاره جعل اهلل لو قبوؿ 

 ولرٔتا ٓب يذكر من األحاديث إال بعضها. -األحكاـ
 تعريف الرىن:

ا١تراد بالرىن ىو توثيق دين بعُت فقط، وقولنا: توثيق دين بعُت معناىا: أف الشخص إذا كاف عليو 
ثبت ُب الذمة فإنو يوثق بأحد أمرين: إما أف يوثق بالكتابة، وإما أف يوثق بعقد آخر، ولذلك العقود دين 

األخرى تسمى عقود التوثيق، وعقود التوثيق عقداف: عقد الرىن، وعقد الكفالة، ولذلك ١تا ذكر اهلل عز 
 .وجل سورٌب التوثيق ذكر٫تا ُب آية ا١تداينة، فالرىن والكتابة صورتا توثيق

 *** المتن ***
، أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم اشترى من يهوديٍّ -رضي اهلل عنها-عن عائشَة  - ٖٕٛ

 طَعاًما، ورىَنو ِدرًعا من حديٍد.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
: (أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم اشترى من يهوديٍّ طَعاًما، ورىَنو ِدرًعا من حديدٍ ) قولو:

                                                                        ُ                       النيب صلى اهلل عليو وسلم كما ذكر ابن القيم كانت لو سبعة أدرع، يبدو ىذه اليت ن قلت لنا، من ىذه األدرع 
١تا خرج النيب صلى اهلل عليو وسلم إٔب  -رضي اهلل عنو–درع تسمى بذات الفضوؿ أىداىا لو سعد بن عبادة 

ى اهلل عليو وسلم من بدر إٔب حُت              ً                                            غزوة بدر غازي ا، وكانت ىذه الدرع من حديد، بقيت عند النيب صل
                                                     ً                                   وفاتو، وكاف من أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو ال ٬تد طعام ا ُب كل وقتو، وإ٪تا ٬تده ُب أحايُت دوف 
أحايُت طعاـ ألىل بيتو، بل لرٔتا صلى اهلل عليو وسلم اقًتض الطعاـ ١تصلحة ا١تسلمُت، فقد جاء عند ابن 

ء للنيب صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ لو: يا رسوؿ اهلل! إنا أىل قرية بٍت فبلف             ً              حباف: أف رجبل  من الصحابة جا
فأعطهم أو أغنهم لعلهم أال يرتدوا على أدبارىم. فاقًتض النيب  -أي جوع-أسلموا وإهنم أصابتهم سنة 
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يو صلى                                               ُ                                     صلى اهلل عليو وسلم من رجل من األحبار اٝتو زيد واخت لف ُب اسم أبيو فاقًتض منو برىن ٍب رده إل
اهلل عليو وسلم وأسلم ذلك اٟترب، و٢تا قصة طويلة ُب حلمو عليو الصبلة والسبلـ، فاقًتاض النيب صلى اهلل 
عليو وسلم إما ١تصلحتو ىو، أو ١تصلحة عمـو ا١تسلمُت، والطعاـ الذي اقًتضو ىنا صلى اهلل عليو وسلم  

اف عليو الصبلة والسبلـ ال يبقى ُب داره كاف ٔتقدار ثبلثُت صاع صلوات اهلل وسبلمو عليو وىو كثَت وك
 شيء إال القليل ٦تا يدؿ على أنو ُب غالب الظن أنو ١تصلحة الناس ومصلحة ا١تسلمُت.

 فقو الحديث:
ا١تسألة األؤب: أف ىذا اٟتديث دليل على مشروعية الرىن ُب غَت السفر، وقد ذكر اهلل عز وجل ُب  

َ  ٌ و إ ف  ك ن ت م  ع ل ى س ف ر  و ٓب   ٕت  د وا ك ات ب ا ف ر ى اف  م ق ب وض ة  }كتابو مشروعية الرىن ُب السفر با٠تصوص فقاؿ:    ُ ْ  َ  ٌ   َ ِ  َ  ً ِ   َ     ُ َِ  َْ  َ   ٍ  َ  َ    ََ   ْ  ُْ  ُ   ْ  ِ َ }
اب، وال مفهـو للشرط ُب تلك اآلية لوجود النص ُب [، فدؿ على أف السفر مشروع ُب الكتٖٕٛالبقرة: ]

مقابلها، كما أف الشرط ىناؾ إذا ٓب يوجد كاتب يكتب وىو التوثقة بالكتابة فمفهـو الشرط ُب ا١توضعُت 
        ً                                                                            ليس معترب ا فيجوز الرىن ُب اٟتضر وُب السفر؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم ىنا ارهتن من يهودي ُب 

                                      ً  ٬توز وإف استطاعوا أف يكتبوا بينهم كتاب ا. حضر، واألمر الثا٘ب:
ا١تسألة الثانية: أف ُب ىذا اٟتديث دليل على أنو ال ٬توز رىن إال األعياف، فبل ٬توز رىن ا١تنافع، وال 
؛ ألنو ال ٯتكن االستيفاء من ا١تنفعة وال ٯتكن                                                   ً                                      ٬توز رىن الدين، وىذا ىو مشهور ا١تذىب وىو األقرب دليبل 

ً          ً                                   ين، فإذا أراد شخص أف يرىن شخص ا آخر شيئ ا فَتىنو البيت وال يقوؿ: رىنتك منفعة االستيفاء من الد                             
                                                    ُ                                          البيت. ومثلو الدابة والسيارة وغَته إ٪تا يرىن بالعُت وال ت رىن ا١تنفعة؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم رىن 

 الدرع بعينو.
، ودرعو صلى اهلل عليو وسلم ا١تسألة الثالثة: أف الذي رىنو النيب صلى اهلل عليو وسلم ىي درعو

َ  ٌ ف ر ى اف  م ق ب وض ة  }معينة، وقد جاء عندنا نصاف قولو جل وعبل:    ُ ْ  َ  ٌ   َ ِ [، إذف ال بد أف تكوف ٖٕٛالبقرة: { ]َ 
مقبوضة، وا١تراد با١تقبوضة أي عند من لو مصلحة الرىن وىو ا١ترهتن، وُب ا١تقابل جاء عن النيب صلى اهلل 

نع الرىن من صاحبو فيجب أف يكوف من صاحبو( )ال يُغلق الرىنعليو وسلم أنو قاؿ:  ُ                                ، ال ي غلق أي ال ٯت            ُ    
الرىن عند صاحبو، فكيف ٧تمع بُت ىذين النصُت؟ فالدرع اليت كانت عند اليهودي إف قلنا: إهنا عند 
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اليهودي فاليهودي قد قبض ىذا الدرع، وإف قلنا: إهنا بقيت عند النيب صلى اهلل عليو وسلم فإنو يدؿ على 
ُ                                                                                       ي غلق فيجوز أف تبقى عنده، ىذه ا١تسألة من ا١تسائل اليت طاؿ فيها ا٠تبلؼ وكثَت من أىل العلم قاؿ: أنو ال 

َ  ٌ ف ر ى اف  م ق ب وض ة  }إف قوؿ اهلل عز وجل:    ُ ْ  َ  ٌ   َ ِ [، ىذا الوصف وصف أغليب وإال ال يلـز القبض. ٖٕٛالبقرة: { ]َ 
بض شرط لصحة الرىن إذا كاف واألقرب: أنو ال بد من إعماؿ النصوص ما داـ ٢تا وجو فنقوؿ: إف الق

ً                                           ا١ترىوف غَت ٦تيز. كأف يقوؿ الشخص: رىنتك ٜتسُت صاع ا من طعاـ، أو رىنتك إحدى سياراٌب. أيها اليت                                             
يز وت قبض، ىذا األمر األوؿ. ُ     ُ                    تتعلق هبا اٟتكم؟ ال بد أف ٘ت                          

از مثل األرض فإهنا تبقى عند صاحبها ىذا األصل، فيجوز ل ُ                                                   األمر الثا٘ب: أف ما ال ٭ت  و أف ينتفع هبا                     
                                                                         ُ                 يسكن ُب البيت ا١ترىونة، ويركب الدابة، و٬توز أف احملازة تكوف ُب يد ا١ترهتن ولكنها ت عطى لصاحبها إذا 
أرادىا، أنا رىنت سيارٌب عندؾ فيجوز أف أقوؿ: تبقى عندي. فيجوز أف أشًتط قبضها فأقوؿ: أقبضها. أو 

خذىا اذىب هبا إٔب العمل ٍب أرجعها إٕب. إذف تقوؿ: ليس عندي سيارة أذىب هبا إٔب العمل. فيقوؿ: 
فتأخذىا وقت ا١تنفعة ُب غَت ا١تنفعة تبقي عندي، فإف كاف ٢تذا ا١ترىوف ا١تعُت مؤنة مثل أف تكوف دابة ٖتتاج 
إٔب إعبلؼ و٨تو جاز للمرهتن أف ينتفع هبا؛ ألف األصل أف ا١ترهتن صاحب الدين ال ٬توز لو أف ينتفع بالعُت 

                                       ً                                             نو لو انتفع هبا لصار من الدين الذي ٬تر نفع ا، وقد انعقد اإلٚتاع على أنو ال ٬توز الدين الذي ا١ترىونة؛ أل
، وىذا ال يصح رواه القضاعي ُب مسند الشهاب وإسناده ضعيف )كل قرض جر منفعة فهو ربا(٬تر النفع، 

يكوف الشخص يأخذىا؟  لكن أٚتع العلماء على العمل بو، إذف الذي ينتفع بالعُت ا١ترىونة صاحبها، مىت
٬توز لو أف يشًتط أف تكوف ُب يده، و٬تب أف يقبضها إذا كانت غَت متميزة، وإف كانت غَت متميزة ٦تا ٭تاز 
٬توز لو أف يأخذىا بشرط أال ٯتنعها من صاحبها إذا أرادىا، يريدىا وقت ا١تنفعة أما ُب غَت ا١تنفعة فبل 

                          ً   ُ               حبو، شخص ارهتن عند اآلخر طعام ا ي ستهلك أو شراب          ً        ُ                    وىكذا، طبع ا الذي ي ستهلك ال ينتفع بو صا
ُ                                                                                         ي ستهلك فهنا يكوف بيد ا١ترهتن ببل إشكاؿ، فا١تنفعة ُب االستهبلؾ يقولوف: ألف ىذا ا١تاؿ ال ٬توز قرضو وال 

 ٬توز االنتفاع بو دوف استهبلؾ عينو.
العربة با١تعقود معو،  ا١تسألة الرابعة: أف ىذا اٟتديث أصل على أف العربة ُب العقود بصيغتها وليس

أي العربة ُب التعامل بالعقد ال بالشخص الذي أمامك، فهنا النيب صلى اهلل عليو وسلم تعامل مع يهود، 
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ّ                  أج ر نفسو عند يهودي  -رضي اهلل عنو–                                                ً  اشًتى من يهودي، وارهتن درعو عند يهودي، وثبت أف علي ا   
د النيب صلى اهلل عليو وسلم فأكل النيب صلى اهلل بتمرات ينزع لو من بئر كل دلو بتمرة فأتى بالتمرات عن

                  ً                                                                          عليو وسلم معو مقرر ا لو، فالعربة بالعقد وليست العربة بالشخص، وبناء على ذلك فإننا نقوؿ: إذا كاف 
ً                      ً                                                     تعاملك صحيح ا ُب بيعك وشرائك فكائن ا من كاف قبيلك فهو جائز. بعض الناس يسأؿ ىل أتعامل مع            

ؿ: ال فرؽ بُت البنوؾ، ببلد ا١تسلمُت وغَتىا واحد ال فرؽ، العربة بالعقد فإف كاف البنك األوؿ أو الثا٘ب؟ نقو 
 العقد الذي معهم جائز فالتعامل جائز، يبقى أمراف:

                                     ً                                    األمر األوؿ: قضية أنك تريد أف تنفع فبلن ا من ا١تسلمُت دوف غَته، ىذه مسألة أخرى.
كم فيقوؿ: اذىب لفبلف؛ ألنو مظنة األمر الثا٘ب: أف يكوف الشخص عنده نقص ُب التصور واٟت

لسبلمة عقوده أكثر من اٞتهة الفبلنية، فهذه مسائل أخرى خارجة عن مسألتنا، لكن األصل أف العربة 
 بالعقد ال بالشخص والدليل عليو ما سبق.

 *** المتن ***
)َمْطُل ، أفَّ رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: -رضي اهلل عنو-وعن أبي ُىريرة  - ٕٗٛ

 .الغنيّْ ظلٌم، فإذا أُتبَع أحدُكم على مليٍء َفليْتَبْع(
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
ّ                                   ا١تطل ىو التأخَت، فكل من أخ ر حق امرئ فإنو يكوف ظآب لو، ولذلك  :(َمْطُل الغنيّْ ظلمٌ ) قولو:                         

ا استحق العقوبة، وقد جاء ُب حديث آخر عند أىل السنن أف النيب
 
                                                         من كاف ظا١ت
ً
 صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:           

، ٔتعٌت مطل الغٍت، فدؿ ذلك على أف مطل الغٍت وٕب الواجد ٭تل العقوبة )ٕب الواجد ٭تل عقوبتو وعرضو(
عليو ُب الدنيا واآلخرة، وجاء عن وكيع تفسَت ٭تل عقوبتو وعرضو قاؿ: عقوبتو ْتبسو، وعرضو بشكايتو عند 

ألف من الناس من توسع ُب جانب العقوبة فأحل الربا ْتجة                                ُ      القاضي ولو كاف من أشراؼ القـو في شكى؛ 
ً       ً                                                         العقوبة، فيقوؿ: إف من أقرض شخص ا مبلغ ا ما وتأخر عليو ُب سدادىا فإنو من باب العقوبة عليو أف ٧تعل                               
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         ً  ُ                                                                                     عليو مبلغ ا ي عطى لصاحبو. وىذا الكبلـ ىو تقنُت الربا احملـر الذي يسمى بالفائدة القانونية، إذ ا١تعاصروف 
 ىم الفائدة الربوية نوعاف: عند

النوع األوؿ: فائدة عقدية، أ٘ب أقرضك ا١تاؿ وأكتب ُب العقد ُب كل شهر أو ُب كل سنة تتأخر 
 زيادة كذا.

النوع الثا٘ب: وفائدة قانونية، ىو أ٘ب أقوؿ: أقرضك. واسكت، فإذا تأخرت ُب سدادىا فبقوة النظاـ 
ُ                           ُ       الذي و ضع من وضع البشر يقاؿ: إنو ي زاد عل يك ىذا ا١تبلغ، وكثَت من الدوؿ العربية ْتمد اهلل عز وجل ألغت      

ىذه الفائدة من أنظمتها ا١تدنية، وأسأؿ اهلل عز وجل أف يوفق باقي الدوؿ إلزالتها. فكيف أف بعض الناس 
 استطاع أف ٭تل الربا احملـر ربا اٞتاىلية ْتجة أنو مطل غٍت فيجعلو من باب العقوبة لو.

                                    ً                                  قالوا: مطلو ُب كل اٟتقوؽ. سواء كاف دين ا أو ُب غَت الدين، فهناؾ حقوؽ من غَت ومطل الغٍت 
الديوف ال ٬توز مطلها، مثل التأخَت ُب تسليم العُت، ا١تستأجر إذا استأجر من مأجره وأخر ا١تؤجر ُب إعطاء 

ًتي، كذلك اٟتقوؽ العُت أو ا١تستأجر ُب تسليمها فإنو من مطل اٟتقوؽ ال ٬توز لك أف تؤخر، البائع وا١تش
اليت ال يتكوف مقومة ٔتاؿ مثل قضية اٟتضانة عندما يكوف اٟتضانة من حق األـ فيمنعها األب، فهذا من 
                               ً    ً                                                          مطل اٟتقوؽ، عندما تطلب ا١ترأة مثبل  طبلق ا فيمنعها زوجها فيكوف من مطل اٟتقوؽ، ا١ترأة إذا طلبها زوجها 

ا وىو من مطل اٟتقوؽ، إذف ليس مطل الغٍت ظلم ليست                                           ً حقو الشرعي فمنعتو وىي قادرة تأٍب ويسمى نشوز  
 خاصة بالديوف وإف كاف األصل أهنا ُب الديوف.

ىذا اٟتديث ىو األصل ُب باب اٟتوالة، وقوؿ النيب  :(فإذا أُتبَع أحدُكم على مليٍء فَليْتَبعْ ) قولو:
ما نص عليو الفقهاء قالوا: ا١تليء أي أحيل أحدكم على مليء، وا١تراد با١تليء ك )أُتبع(صلى اهلل عليو وسلم: 

ىو القادر ٔتالو وقولو وبدنو. ا١تليء ٔتالو عنده ماؿ بقيمة الدين، ىذا مليء ٔتالو، مليء بقولو: باذؿ أعطيك 
، بعض الناس عنده ماؿ، غد ا، بعد غد، بعد أسبوع، بعد شهر، مر علي ُب ا١تكتب ىذا مطل  ً                                                       ليس ٦تاطبل                         ً        

                                       ً                        يل مطل فبل ٬توز، ا١تليء ببدنو أف يكوف قادر ا على اٟتضور ٔتكاف ا٠تصومة ولذلك ىذا مطل التأخَت والتأج
ٔتعٌت لو ٗتاصم الدائن معو ٯتكن أف ينتقل معو إٔب احملكمة وعلى ذلك من ال يصل إٔب احملكمة وال ٭تضر 
ً       ُ                                   فبل يكوف مليء ببدنو، مثل من؟ قالوا: من كاف بعيد ا، لو أ حيل شخص على شخص بعيد فما يلزمو أف                                               
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ً                   ٭تتاؿ عليو؛ ألنو ٓب ٭تضر ٣تلس القضاء، إذا أ حيل شخص على أبيو، أنا أقرضت شخص ا ٍب قاؿ: أنا أطلب                                 ُ                                     
أبوؾ مائة ألف بنفس الدين. فاذىب إليو فبل تلـز ىذه اٟتوالة؛ ألف الشخص ال يشكي أباه، فما يلـز اٟتوالة 

ف ألي وصف من األوصاؼ ال ٯتكن أف إذا كاف احملاؿ عليو أباه، وإذا كاف ٦تن ال ٯتكن شكايتو بأف يكو 
 يذىب معو مريض أو زمن أي صورة من الصور األخرى فهذا ال يلـز اٟتوالة فيو.

وىذا من باب اٟتوالة، وا١تراد باٟتوالة ىو نقل الدين  :(فإذا أُتبَع أحدُكم على مليٍء َفليْتَبعْ ) قولو:
والة، وىناؾ ضم ذمة إٔب ذمة وىي الكفالة، ىذا من ذمة إٔب ذمة، ىناؾ نقل الدين من ذمة إٔب ذمة ىذه اٟت

تعبَت الفقهاء وىو دقيق، إذا قالوا: ضم ذمة إٔب ذمة. فهي كفالة فيصبح الكفيل ويصبح ا١تدين كبل٫تا 
ذمتهما مشغولة بنفس ا١تبلغ، ال تربأ ذمة أحد٫تا حىت يقضى الدين قضاه من قضاه أحد٫تا أو أجنيب، بينما 

نقل الدين الذي علي انتقل إٔب شخص آخر صار ىو ا١تدين وليس أنا، إذف نقل الذمة               ً   اٟتوالة ٗتتلف ٘تام ا 
                                                                     ً                   فأكوف برئت وليس ُب ذميت شيء، وبناء على ذلك لو أف احملاؿ عليو وقد كاف مليئ ا ُب أوؿ األمر ٍب بعد 

ل يرجع اٟتوالة جاءه سبب فأتلف مالو، وقت اٟتوالة ىو مليء لكن بعد اٟتوالة جاءه أمر أتلف مالو ى
                                                                                     ً        الدائن علي أـ ال؟ نقوؿ: ال، فقد انتقل، وبناء على ذلك فالفقهاء يقولوف: إف اٟتوالة ليست بيع ا. ومن 

                  ً  ، فإ٪تا ىي ليست بيع ا -رٛتو اهلل–الفقهاء من يقوؿ: إهنا بيع. وىي على خبلؼ القياس كما قاؿ أبو حنيفة 
فهو عقد مستقل لو أحكامو، ىذا العقد وىو  وإ٪تا ىي نقل، ولذلك فهناؾ بيوع وىناؾ تربعات وىناؾ نقل،

                                                                              ً           عقد اٟتوالة يقولوف: من شرطو أنو ٬تب أف يكوف احملاؿ عليو لو دين ُب ذمة ا١تدين. ٨تن مثبل  ثبلثة دائن 
                                                                                             ً  ومدين و٤تاؿ عليو، زيد ىذا الدائن، وأنا ا١تدين، وعمرو احملاؿ عليو، ىو يطلبٍت مائة ألف وأنا أطلب عمر ا 

ً      ً            للدائن: أحلتك على عمرو. فتصبح حوالة، فإذا كانت متحدة قدر ا وجنس ا ونوع ا ينبٍت على مائة ألفن فأقوؿ       ً                                                        
وىو الصحيح وىو مذىب اٟتنابلة وقوؿ الظاىرية وعدد من أىل العلم وىو من –ذلك على الراجح أنو ٬تب 

، ٬تب عليو أف ()فليتبععلى صاحب الدين أف ٭تتاؿ؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  -مفاريد ا١تذىب
 ٭تتاؿ. إذف ىي ليست عقد وىنا نقل فيكوف بالوجوب، ىذا األمر األوؿ.

األمر الثا٘ب: أف ىذه اٟتوالة إذا ثبتت برئت ذمة احمليل، فسقط الدين الذي ُب ذميت وأصبح ُب ذمة 
 الرجل اآلخر. ىذه ىي اٟتوالة.
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 ؟.اٟتواالت ا١تعاصرة ىل ىي حقيقة من اٟتوالة أـ ليست كذلك س:
ُب صور كثَتة من اٟتوالة ليست حوالة تسمى حوالة مصرفية ولكنها ليست باٟتوالة بعض  جػ:

صورىا، وذلك حينما يكوف البنك اآلخر ا١تستلم عنده ليس عندىم ا١تبلغ الذي ٭تاؿ إليو فبل تكوف حوالة 
وف حوالة، ولذلك بعض وإ٪تا تكوف وكالة ُب تسليم ا١تاؿ، نعم إذا كاف عنده مبلغ ُب تلك اٞتهة فإهنا تك

                                 ً                                                      ا١تصارؼ ماذا يفعلوف؟ ٬تعلوف ٢تم مبلغ ا ُب كل بنك ٭تيلوف إليو ليكوف من باب اٟتوالة فيجوز ٢تم أف 
 يأخذوا األجرة عليها، وأما الوكالة فتصبح ٢تا حكم آخر.

 *** المتن ***
وعنو قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أو قاؿ: سمعُت النبي صلى اهلل عليو  - ٕ٘ٛ
 .قد أفلَس، فهو أحقُّ بو ِمن َغيرِه( -أو إنسافٍ -)َمْن أدرَؾ مالو بعيِنِو عند رُجٍل وسلم يقوؿ: 

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

سمعُت النبي صلى اهلل عليو وسلم  قاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أو قاؿ:) قولو:
أهنا من شيخ البخاري ىو الذي كاف منو  -رٛتو اهلل–الذي منو الًتدد استظهر اٟتافظ ابن حجر : (يقوؿ

 -رٛتهم اهلل–هبذا الًتدد ُب ىذه اٞتملة للداللة على حرص احملدثُت  -رٛتو اهلل–الًتدد، وقد جاء ا١تصنف 
ٝتعت وأنبأنا وأخربنا وغَت ذلك وإف كاف من احملدثُت من يرى أف ىذه على صيغ التلقي، ففرؽ بُت حدثنا و 

الصيغ صيغ التلقي متقاربة، ولكن ىي ُب اٟتقيقة عند ٚتاىَتىم ٥تتلفة ولكل واحدة منها داللتها من حيث 
رٛتهم –االتصاؿ، ومن حيث السماع، ونفي التدليس، وغَت ذلك من ا١تسائل ا١تهمة، فا١تقصود أف احملدثُت 

ً                                                                 كانوا دقيقُت جد ا ُب ىذه الصيغ ٦تا يدؿ على شدة ٖتريهم ُب صيغة حديث النيب صلى اهلل عليو   -هللا              
وسلم، ولذلك صدؽ عبد اهلل بن ا١تبارؾ حينما قاؿ: ىم صيارفة. مثل الصيارفة الذين يعرفوف الذىب 

 ا١تغشوش من الذىب ا٠تالص.
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ىذا  :قد أفلَس، فهو أحقُّ بو ِمن َغيرِه( -فٍ أو إنسا-َمْن أدرَؾ مالو بعيِنِو عند رُجٍل ) قولو:
جر عليو بسبب سفو فيو، وإما ٭تجر عليو بسبب دين  ُ                                              اٟتديث يتعلق بباب اٟتجر فمن ح جر عليو إما ٭ت               ُ                           
عليو وىو يسمى اٟتجر ألجل الفلس، احملجور عليو ألجل دين عليو ال يستطيع سداده ويستوعب مالو ٭تجر 

                                           ُ                    و ويؤخذ ما فضل عن حاجتو من بيتو ومركوبو ٍب ي باع ىذا الذي فضل من عليو، وٯتنع من التصرؼ ُب مال
مع ديوهنم فالذي لو نصف الديوف يأخذ  ُ                                   مالو ويقسم بُت الدائنُت والغرماء بالسوية بالنسبة والتناسب، ٬ت                                                           
 نص ا١تاؿ، والذي لو ربع الديوف يأخذ ربع ا١تاؿ، ويكوف أقل من حاجتو، ىذا ىو األصل، واستثٍت من ذلك

                  ُ                     ، وىذا ا١تاؿ الذي أ درؾ بعينو لو صورتاف:)من أدرؾ مالو بعينو(صورة واحدة: وىو من وجد عُت مالو 
الصورة األؤب: باتفاؽ أىل العلم وىو من كاف مالو عند ا١تفلس بسبب وديعة أو عارية أو قرض 

   ً                  خبلف ا حىت لو ٓب يأت ىذا فبإٚتاع أىل العلم أف ا١تودع وا١تقرض وا١تعَت يأخذ عُت مالو، وىذا ليس فيو 
 اٟتديث فإنو واضح؛ ألهنا عقود تربعات، وعقود التربعات صاحبها لو حقو فيها.

الصورة الثانية: وىي إذا كانت عُت ا١تاؿ وجودىا ُب ماؿ ا١تفلس بسبب البيع، ىذا ا١تفلس قبل أف 
جر عليو بأسبوع اشًتى سيارة ٍب أفلس فح جر على مالو، ىل ىذا البائع ل ُ                             ٭ت  و اٟتق أف يأخذ سيارتو أـ يكوف ُ                                   

على أنو لو اٟتق بعُت مالو، وإف كاف سبب ملكو  -ُب اٞتملة–مثل غَته يقتسم بالسوية؟ ٚتاىَت أىل العلم 
ّ                                           فإنو قاؿ: ال ٬توز. وأو ؿ ىذا اٟتديث بأنو خاص باألمر األوؿ، وقاؿ: إف  -رٛتو اهلل–البيع إال أبا حنيفة                     

                         ً                               سعى أصحابو ُب تأويلو تأويبل  فيو تكلف وال شك، فهذا الذي باع ىذا اٟتديث على خبلؼ القياس. و 
ُ                                                 سلعة على مفلس قبل فلسو أو بعد فلسو ٍب و جدت بعد اٟتجر عليو فإف لو اٟتق ُب أخذىا وىو أؤب من                                       
                                                         ُ                                 غَته فيكوف أخذ مالو والباقي يقسم بالسوية إال أبا حنيفة لكن ي شرط لو شرط وىذا الشرط من مفاريد 

ً                      لة وىو أنو ي شًتط أال يكوف أخذ من ٙتن مالو شيئ ا ولو رياال  واحد ا، فلو أخذ بعض الثمن مذىب اٟتناب     ً          ً                               ُ           
                   ً                                                                      يقولوف: ال يكوف مستحق ا لعُت مالو. ألنو أخذ بعض ٙتنو ودليلهم ُب ذلك: أنو ثبت عن علي بن أيب طالب 

لس صاحبها فإنو ال                                       ً                   وعمر بن عبد العزيز أنو قاؿ: من باع عين ا فأخذ بعض ٙتنها فأف -رضي اهلل عنو–
                          ً                              ُ                                   يستحقها. لكن لو ٓب يأخذ شيئ ا جاز، ما العلة ُب ذلك؟ أف ىذا ي عترب فسخ للبيع، وىذا يدؿ على فقههم 
                 ً                                                                          أف ىنا من باع عين ا ١تفلس يكوف أؤب هبا ١تاذا؟ ألنو من باب فسخ العقد للعيب، أليس ا١تشًتي الذي عنده 
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                                             ً      الفسخ؟ نعم، ألجل العيب، فكذلك الثمن، الثمن نظر ا ألنو                       ً                  ا١تثمن إذا وجد فيها عيب ا لو ا٠تيار ولو حق 
مثلي الرياالت ال تتغَت، الذىب ال يتغَت مثلي، فليس فيو عيب إال عدـ القدرة على السداد بالكلية اٟتكم 

               ُ                              الشرعي، فلذلك ي عترب كالعيب فيكوف لو حق الفلس.
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 ٖ٘الشريط: 
ً               هلل وحده ال شريك لو، وأشهد أف ٤تمد ا عبده ورسولو اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال ا                              

 صلى اهلل عليو وسلم.
قبل أف نبدأ بدرس اليـو أود أف أعلق على مسألة وىي مسألة قضية اٞتمع ألجل الريح: ثبت عن 

أنو قاؿ: من ٚتع بُت صبلتُت من غَت حاجة قد أتى كبَتة من كبائر  -رضي اهلل عنو–عمر بن ا٠تطاب 
صل أنو ال ٬توز اٞتمع بُت صبلتُت إال ٟتاجة، ولذلك ثبت كما ذكرت عن عمر: من غَت الذنوب. فاأل

أنو قاؿ: ٚتع النيب صلى اهلل  -رضي اهلل عنهما–حاجة. وثبت ُب صحيح مسلم من حديث ابن عباس 
فهومو عليو وسلم من غَت سفر وال مرض وال مطر أراد أال ٭ترج أمتو. وقوؿ ابن عباس: أراد أال ٭ترج أمتو. م

ُ                                               أنو إذا و جد اٟترج واٟتاجة جاز اٞتمع، واٞتمع يكوف ألحد أمرين:          
 األمر األوؿ: أف يكوف ألجل اٞتماعة، اٞتماعة ىي اليت ٕتمع.

                                                 ً                        ُ             األمر الثا٘ب: أف يكوف باعتبار الفرض وتكوف اٞتماعة تبع ا لو، فأما الفرض فإنو ي توسع فيو ألجل 
 ى اهلل عليو وسلم ٟتمنة اٞتمع.اٟتاجة، واٟترج أكثر ولذلك أجاز النيب صل

وأما اٞتمع ألجل إدراؾ اٞتماعة فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا ٚتع للمطر كما ثبت عنو وعن 
مع لغَت -رضواف اهلل عليهم–أصحابو  ُ        ، وما كانت اٟتاجة فيو شديدة جد ا، ولذلك الفقهاء يقولوف: إ٪تا ٬ت                                ً                             

خص كوف ا١ترض وصعوبة التحرز من النجاسة و٨تو ذلك، إ٪تا ا١تطر ألجل إدراؾ اٞتماعة وليس ٟتاجة الش
مع ألجل ا١تطر وألجل الريح بشرط أف تكوف ٢تا ثبلثة شروط:  ُ                                                  ٬ت 

                       َ        الشرط األوؿ: أف تكوف ر٭ت ا شديدة.
 الشرط الثا٘ب: أف تكوف ُب ليلة مظلمة.

 الشرط الثالث: أف تكوف باردة.
ل أحد ىذه الشروط الثبلثة فعلى ا١تذىب ال وىذا ىو ا١تذىب فبل بد من ثبلثة شروط؛ فإذا اخت

ً                  ٬توز اٞتمع ألجل إدراؾ اٞتماعة ُب ا١تسجد، وأما من كاف ذا عذر كأف يكوف مريض ا فهذا خفف اهلل عز                                                                    
ُب الصحيح أف  -رضي اهلل عنهما–وجل عنو فيجوز لو أف يصلي ُب بيتو كما ثبت ُب حديث ابن عباس 
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)صلوا ُب سفر وكانت ىناؾ ريح شديدة أمر ا١تؤذف أف يقوؿ:  النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا كاف ُب
، فمن كاف يتعبو ا٠تروج ُب مثل ىذا اٞتو فإف اهلل عز وجل قد وضع عنو اإلٍب وال شك، وقد ثبت رحالكم(

أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  -رضي اهلل عنو–ُب صحيح البخاري من حديث أيب موسى األشعري 
، فا١تقصود أف ىذه األحكاـ أو سافر كتب لو أجر ما كاف يعمل مقيًما صحيًحا( )إف العبد إذا مرض

                                                                                     ُ       الشرعية ٢تا مناطاف: مناط يتعلق بالضابط الشرعي كا١تطر، واٟتديث فيو تكلمنا عنو قبل وقلنا: ي شًتط ُب 
نا ا٠تبلؼ ُب                         ً                                                     ا١تذىب أف يكوف ا١تطر موجود ا ُب أوؿ الصبلة األؤب، ويبتدأ إٔب حُت الصبلة الثانية، وذكر 

ا١تسألة، وأما اٟترج الشديد فإنو قد ضيقوه إذا كاف ألجل إدراؾ اٞتماعة، وأما إذا كاف ألجل مصلحة 
 .ٖٙالشخص نفسو فإف األمر فيها واسع؛ ألف تقدير ا١تناط إليو وحده

 *** المتن ***
 النبيُّ  -وفي لفٍظ: قضى-قاؿ: جعَل  -رضي اهلل عنهما-وعن جابر بن عبد اهلل  - ٕٙٛ

 صلى اهلل عليو وسلم بالشُّْفعِة في كل ما لم يُػْقَسْم، فإذا وقعت الحدوُد، وُصرّْفِت الطرُؽ، فال ُشفعَة.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
ّتعل وبقضى، اٞتعل ٔتعٌت  -رضي اهلل عنو–تعبَت جابر : (وفي لفٍظ: قضى-قاؿ: جعَل ) قولو:

األمر، والقضاء ىو اٟتكم، وىذا يدلنا على أف أحكاـ النيب صلى اهلل عليو وسلم األصل فيها والغالب من 
أقضيتو أهنا أحكاـ شرعية، إذ من الفقهاء من يقوؿ: إف بعض أقضية النيب صلى اهلل عليو وسلم ليست 

ت فيجوز تغيَت بعض جزئياهتا. مثل ما قضى النيب صلى اهلل عليو وسلم     ً                         أحكام ا وإ٪تا ىي من باب السياسا
ً                                                                                 أف من أحيا أرض ا ميتة فهي لو، فقد ذكر ابن القيم وقبلو القراُب أف ىذا القضاء من النيب صلى اهلل عليو               
وسلم إ٪تا ىو من باب السياسة وليس من باب اٟتكم، ولذلك ٮتتلف باإلمكاف تقييده وتغيَته، وأما ىذه 

 

 
 .            ُ                                   ا١تفرغ: ىذا ي نقل ُب كتاب الصبلة باب اٞتمع بُت الصبلتُت ٖٙ
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ُ                                          ً  الش فعة فإهنا حكم عاـ والدليل على ذلك: أف جابر ا  قاؿ: ُب كل. فليست قضاء ُب نازلة  -رضي اهلل عنو–  
ً                   كاف ُب بلد ا وكانت تلك البلد   امرأبعينها تقبل االجتهاد أو اإللغاء وما ُب حكم ذلك، وعلى ذلك فلو أف          

عض األنظمة ا١تدنية و٨تو ذلك فإف                           ُ                             ال ٖتكم بالشفعة بناء على ما أ حدث ُب بلداف ا١تسلمُت من تغيَت ب
 اٟتكم باؽ ديانة، كما سيأٌب معنا ُب كيفية تفصيلو.

             ُ                الشفعة ىي حق ي كتسب للمرء على  :(النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم بالشُّْفعةِ  -قضى) قولو:
قا شريكو ُب شركات األمبلؾ، فإذا باع شريكو جزئو كاف لشريكو الذي ٓب يبع حق شراء ذلك اٞتزء ٔتا اتف

، وصورة ذلك: أف يشًتؾ اثناف ُب شركة أمبلؾ ُب عُت كأف تكوف أرض ا مثبل  فيبيع أحد الشريكُت  ً      ً                   عليو أوال                                                         ً        
جزأه ٔتائة ألف فيكوف حق للشريك اآلخر أف يشًتي ىذا اٞتزء الذي باعو شريكو با١تبلغ نفسو، فيكوف من 

ذي اتفقا عليو مع البائع، وىذا اٟتق من نوع اإلجبار بالشراء، إجبار أف يبيعو للشريك األوؿ، بالسعر ال
ُ                           االختصاص فبل ٬توز ا١تعاوضة عليو، فبل ٬توز أف يبيع الشخص حق الش فعة لشخص أجنيب، فلو أ٘ب أنا                                                         
وأنت شركاء ُب عُت فبعت حقك فجاء شخص فقاؿ ٕب: بعٍت حق الشفعة. يريد أف يشًتي ىذا األمر، 

ا١تعاوضة على إسقاطو، فيأٌب ىذا الشاري اٞتديد فيقوؿ: يا           ُ                           نقوؿ: ال ي باع؛ ألنو حق اختصاص وإ٪تا ٬توز
ُ                                                                           صاحب الش فعة سأعطيك مبلغ ما ُب مقابل أف تسقط حق شفعتك وال تطالب هبا. يقولوف: ىذا ٬توز.         
إذف االختصاص ىنا ال ٬توز بيعو وإ٪تا ٬توز ا١تعاوضة على إسقاطو، ١تاذا؟ لو تأملت ا١تعاوضة على اإلسقاط 

 شًتى ىذه األرض با١تائة للبائع وجزء من ا١تبلغ يكوف للشريك لكي يسقط حقو ُب الشفعة.فكأنو باع أو ا
، كل  :(في كل ما لم يُػْقَسمْ ) قولو: ىذا يشمل ا١تنقوؿ وغَت ا١تنقوؿ؛ ألف كل من صيغ العمـو

وٚتيع وما ُب حكمها، صيغ العمـو تشمل كل شيء يدخل ٖتت ىذا اللفظ، فلو أف شريكُت اشًتكا ُب 
ارة كبل٫تا ٯتلك نصفها فباع أحد الشريكُت نصف ىذه السيارة فللشريك اآلخر لو حق الشفعة فيشًتي سي

ْ                   ىذه من ىذا الذي اشًتى منو ىذا اٞتزء، وكذلك لو كاف الشيء تافه ا يسَت ا فما ٓب يػ ق سم وكانت ا١تلك فيو   ُ         ً      ً                                                          
ً                                                             مشاع ا فبل شك أف الشفعة فيو ثابتة، والفائدة من إثبات حق الشفعة: لك ي ال يدخل على الشخص ما    

                                                                                    ِ         يضره، فرٔتا دخل عليو شريك آذاه ُب طريقة ا١تهايأة فإف الفقهاء يقولوف: إذا كاف الشريكُت ُب م لك فكيف 
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، فلرٔتا كاف شريكو غَت مناسب  يقتسماف ا١تنفعة؟ تكوف عن طريق ا١تهايأة يكوف األوؿ لو يـو والثا٘ب لو يـو
 يقولوف: لو اٟتق أف ٮتتار شريكو ُب شركة األمبلؾ. لو ُب ىذا التعامل ويؤذيو فيو ولذلك

ىذه اٞتملة عن النيب صلى اهلل عليو  :(فإذا وقعت الحدوُد، وُصرّْفِت الطرُؽ، فال ُشفعةَ ) قولو:
                                                                     ُ                وسلم فيما قضى كما حكى عنو جابر يقوؿ: إنو إذا وقعت اٟتدود بُت األمبلؾ يعٍت ف صلت األمبلؾ، وقع 
ُ              اٟتد وع رؼ ملك زيد من ملك عمر، ع رؼ م لك األوؿ من الثا٘ب، وصرفت الطرؽ أي و جد طريق يصرؼ                                    ِ    ُ                         ُ     

 ىنا منفصل.                               ِ   بُت ا١تلكُت فإف الشفعة تسقط؛ ألف ا١ت لك 
ىذا اٟتديث يشمل صورتُت، وعارضو ُب نظر بعض اجملتهدين حديث آخر، فسأذكر الصورتُت ٍب 

 أذكر اٟتديث الذي عارضو ٍب توجيو أىل العلم ُب ىاتُت الصورتُت، فيشمل ىذا اٟتديث صورتُت:
االثناف                                            ُ   ُ                            الصورة األؤب: إذا كاف الشخص لو شريك لكن قد م يز م لك كل واحد منهما، كأف يكوف 

مالكُت ألرض ومساحة األرض ألف، وكانا قد اتفقا أف ألحد٫تا ا٠تمسمائة الشمالية والثا٘ب لو ا٠تمسمائة 
عل  ُ    اٞتنوبية، فهنا ٘تيز ا١تلكاف، إذف الصورة األؤب أف تتميز األمبلؾ ي عرؼ أف ٢تذا ملكو وىذا ملكو، وكأف ٬ت                                   ُ                                                         

عل بلك ٬تعل شجر كما بُت  عل شبك أو ٬ت  ُ                       حد كأف ٬ت             ُ عل لكن م يز م لك فبلف عن ملك         ُ         ُ   ُ               ا١تزارع وقد ال ٬ت               
 فبلف.

الصورة الثانية: أنو إذا كاف ما بُت ىذين ا١تلكُت طريق يفصلهما، األؤب وقعت اٟتدود، والثا٘ب قاؿ: 
ً        ً            صرفت الطرؽ. و جد طريق كأف يكوف بُت األرضُت شارع، قد يكوف قصَت ا، عريض ا، طويبل  ٮتتلف الوضع        ً                                            ُ             

 فيهما.
ُ          ، لو حق الش فعة ّتاره )اٞتار أحق بثقبو(آخر عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ:  وجاء حديث           

            ً                                                                            الذي كاف لصيق ا بو، وبناء على ذلك رأى بعض الفقهاء أف ىذين اٟتديثُت متعارضاف، ىنا يقوؿ: إذا 
ُ                  ، أي أحق بالش فعة أحق بثقبو لو،)اٞتار أحق بقبو(صرفت اٟتدود فبل شفعة. واٟتديث اآلخر:  أحق ّتاره              

ُ    إذا باعو، فكاف ألىل العلم ُب ذلك ثبلثة ط رؽ:                                      
ُ        ً    الطريق األوؿ: منهم من أعمل ىذا اٟتديث وقاؿ: إف اٞتار ال تثبت لو ش فعة مطلق ا.                                                               
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الطريق الثا٘ب: من أعمل اٟتديث الثا٘ب وقاؿ: إف ذاؾ اٟتديث مقيد ٢تذا اٟتديث ويكوف ىذا 
ً                           بعيد ا ولكن كل جار لو حق اٞتوار.اٟتديث: صرفت الطرؽ أي إذا كاف ا١تكاف      

الطريق الثالث: أف ىذه األمبلؾ إذا كاف مدخلها واحد أو بينها اشًتاؾ ُب بعض ا١تنافع كأف يكوف 
                                                                                  ً       بينهما بئر أو عُت ٕتري فيهما و٫تا متبلصقاف فإنو تثبت الشفعة، أو يكوف ا١تدخل واحد. أحيان ا يكوف 

اف ا١تدخل أو ما ُب حكمها مشًتؾ ُب بعض ا١تنافع فإنو يثبت ا١تلكاف ُب مزرعة ومدخلها شارع واحد، فك
ُ                       ً     ً                                                               فيو الش فعة، وأما إف ٘تايز ٘تايز ا كلي ا فبل شفعة، مثل التمايز الكلي اآلف البيوت ا١توجودة عندنا مدخلك غَت        
مدخل جارؾ، وطريقك غَت طريق جارؾ، فبل تكوف فيو شفعة ُب ىذه اٟتاؿ، وىذا ىو الذي عليو العمل 

ُ                                                          ُب احملاكم ُب ا١تملكة أف الش فعة تثبت ُب اٞتوار إذا اشًتكا ُب بعض اٟتقوؽ، حقوؽ االرتفاؽ كأف اآلف                        
يشًتكوا ُب مدخل واحد، أو بئر واحدة، أو عُت واحدة، أو بوابة واحدة، و٨تو ذلك، وىذا القوؿ ىو القوؿ 

خ تقي الدين، وىذا القوؿ فيو الوسط وىو الذي عليو العمل وىو الرواية الثانية ُب ا١تذىب واختيار الشي
                ً                  إعماؿ للحديثُت مع ا دوف إ٫تاؿ ألحد٫تا.

                                                           ُ             وذكرت قبل: أف حق الشفعة حق من حقوؽ االختصاص، االختصاص اليت ال ت باع وإ٪تا ٬توز 
                ً                                                           إسقاطها إما ٣تان ا أو ُب مقابل ماؿ على خبلؼ بُت أىل العلم ُب قضية اإلسقاط على من.

شًتاؾ اشًتاؾ ملك، عبد قن فلو أحد ا١تالكُت باع شقصو ىل ٭تق لو أف العُت اليت فيها اال :ٔس
 لصاحبو أف يشفع فيو؟.

 نقوؿ: نعم. جػ:
 لو أعتق شقصو ىل ٕتري فيو الشفعة؟.: ٕس
                                  ُ                                            نقوؿ: الشفعة أقوى من البيع ولذلك غ لبت؛ ألف لو حق اجملاورة، ُب العتق تنقلب الصورة،  جػ:

ا فأعتق أحد٫تا نصيبو                  ِ                 فالعتق أقوى من ا١ت لك فيسري العتق عل ً                     ى نصيب صاحبو، فلو أف اثنُت ٯتلكاف عبد                                    
              َ  ُ                                                         ُ                      فإف العبد كلو ي عت ق، تسري السراية يسمونو سراية العتق يسري على العبد كلو وي لـز الذي أعتق نصفو أف 
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يدفع النصف الثا٘ب لشريكو، وىذه تسمى سراية العتق، ىي فيها معٌت ُب الشفعة من ناحية أف أقوى 
 لب على التصرؼ الثا٘ب فقط.التصرفُت غ

 *** المتن ***
قاؿ: أصاَب عمُر أرًضا بخيبَر. فأتى النبيَّ  -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر  - ٕٚٛ

صلى اهلل عليو وسلم يستأِمُره فيها. فقاؿ: يا رسوؿ اهلل! إني أصبُت أرًضا بخيبَر، لم ُأِصْب مااًل قط 
قاؿ: فتصدَّؽ بها  )إف شئَت َحَبْسَت أصَلها، وتصدَّقَت بها(و؟ قاؿ: ىو أنفُس عندي منو، فما تأُمُرني ب

عمُر، غيَر أنو ال يُباع أصُلها، وال يُوَرُث، وال يُوىُب. قاؿ: فتصدَؽ عمُر في الفقراء، وفي الُقربى، وفي 
منها بالمعروِؼ، أو الرَّقاب، وفي سبيِل اهلل، وابِن السبيِل، والضَّيِف. ال ُجناح على َمن َولِيها، أف يأكَل 

 ُيطِعَم صديًقا، غير متموٍّْؿ فيو.

 وفي لفٍظ: غير متأثٍّْل.
 :*** الشرح ***

ُب الوقف، وىو أصل من أصوؿ ىذا الباب  -رضي اهلل عنهما–ىذا حديث عبد اهلل بن عمر 
العظيم وىو باب الوقف، وباب الوقف من أفضل الصدقات؛ ألف عمر بن ا٠تطاب ١تا سأؿ النيب صلى اهلل 
عليو وسلم ماذا يفعل؟ دلو النيب صلى اهلل عليو وسلم للوقف، وقد أٚتع العلماء على مشروعية الوقف حىت 

                                    ً                                    د من الصحابة كاف ذا ماؿ إال وأوقف جزء ا من مالو، ولكن ال بد أف نعرؼ أف ىذا لقد قيل: ما من أح
                            ً               ً               ً                         ً            الوقف قد يكوف العقد فيو منجز ا، وقد يكوف معلق ا، فإف كاف معلق ا فهو وصية، وإف كاف منجز ا فإنو يكوف 

 ُب اٟتياة. 
 ١تاذا قلت ىذا الكبلـ؟.  س:
بعد الوفاة، وىذا خطأ فباإلمكاف أف يكوف ألف بعض الناس يظن أف الوقف ال يكوف إال  جػ:

ب س،  ُ ّ    الوقف ُب اٟتياة منجز، فيأٌب الشخص فيجعل بعض مالو و٭تبس بعض مالو فيجعلو وقف ا، موقوف ا، ٤ت     ً         ً                                                                     
                     األصل مسب ل للمنفعة. 
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                              ً              ً                              إذف األصل ُب الوقف أنو يكوف منجز ا وقد يكوف معلق ا فيسمى وصية، والوقف من أفضل 
)إذا مات ابن آدـ انقطع عملو إال من ّ                                   ز ؿ عليو قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم:                     ُ الصدقات وال شك، بل نػ  

، فإف الوقف من أعظم الصدقة اٞتارية، والوقف يكوف على )أو من صدقة جارية(، وذكر منها: ثبلث(
 ىيئات كما سيمر معنا قد يكوف ألشياء كثَتة.

 مفردات الحديث:
النيب صلى اهلل عليو وسلم حينما فتح اهلل عز وجل لو خيرب  :(أصاَب عمُر أرًضا بخيبرَ ) قولو:

ً                          ُ                                                 ملكها، أصبحت ملك ا للنيب صلى اهلل عليو وسلم وأ خذت من اليهود فلم يبق بيد اليهود منها شيء، وىذا                 
األمر سيفيدنا بعد قليل عندما نتكلم عن ا١تزارعة وا١تساقاة، وكاف ٦تا فعلو النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب خيرب 
، وغَت٫تا من الصحابة                                                                 ً                   أف قسم األرض إٔب نوعُت: فجزء قسمو بُت الصحابة فأعطى عمر، وأعطى وببلال 

–           ً                                                                           أجزاء، وجزء ا من أرض خيرب جعلو النيب صلى اهلل عليو وسلم للمسلمُت عامة مثلما فعل بعد ذلك عمر 
ً           ُ ُب سواد العراؽ، فإف عمر جعل سواد العراؽ كلو أرض ا خراجية ت   -رضي اهلل عنو ستأجر ويكوف غلتها ُب                                              

، -رضي اهلل عن اٞتميع–مصلحة ا١تسلمُت، ومن النوع الثا٘ب ما سيأٌب معنا ُب حديث جابر بن عبد اهلل 
ً       أصابتو أرض ٓتيرب أي ملك أرض ا ٓتيرب. -رضي اهلل عنو–فكاف عمر                           

يقوؿ: ماذا أفعل ُب ىذا ا١تاؿ؟ والنيب  :(فأتى النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم يستأِمُره فيها) قولو:
صلى اهلل عليو وسلم كاف من أنصح الناس وال ينصح إال بأكمل ا٠تَت، وىذا يدلنا على أف ما أرشد النيب 

 صلى اهلل عليو وسلم إليو عمر ىو من أفضل األعماؿ وىو الوقف، فاستأمره بو.
م ُأِصْب مااًل قط ىو أنفُس عندي منو، فقاؿ: يا رسوؿ اهلل! إني أصبُت أرًضا بخيبَر، ل) قولو:

            ً    ً                                     ١تا اكتسب ماال  طيب ا بل كاف أطيب مالو إذ خيرب إٔب اآلف ٕتري  -رضي اهلل عنو–عمر  :(فما تأُمُرني بو؟
ا  ً   فيها العيوف، فهناؾ أجزاء من خيرب إٔب اآلف تنبع فيها األرض ماء، وجزيرة العرب اليت فيها ا١تاء قليل جد                                                                                              

                                            ً                        ناطق قليلة ومع ىذا السحب األخَت أصبحت تغور كثَت ا، فأرض خيرب أرض طيبة من تنبع العيوف فيها م
حيث الزراعة وكثرة النخيل، ولرٔتا كانت األرض اليت اكتسبها عمر بعطية النيب صلى اهلل عليو وسلم لو رٔتا  
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الطيب أراد ١تا رأى األرض هبذه  -رضي اهلل عنو–كاف فيها ٩تل وزرع و٨تو ذلك فلذلك كانت طيبة، فعمر 
أف يتصدؽ هبا، وىذا يدلنا على أف اإلنساف إذا أراد أف يتصدؽ فليبحث لكي يكمل أجره على أحب ا١تاؿ 
إليو وأطيبو عنده فليتصدؽ بو، وليعلم ا١تسلم أنو إف تصدؽ بأطيب مالو وأحبو إليو ناىيك عن مسألة تعظيم 

                                       ً      و، ولذلك جاء عند ابن ماجو أف من فعل ثبلث ا ذاؽ                                           ً       األجر وعلوه عند اهلل عز وجل، فإنو يكوف لو أثر ا ُب قلب
، )وأخرج زكاة مالو وٓب ٮترج ا١تريضة وال ذات الش َرط(حبلوة اإلٯتاف وذكر منها النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

ً                                                                                         دائم ا مسألة ا١تاؿ الطيب ما يعلم بو إال أنت، بل حىت الزكاة كم مقدارىا؟ ال يعلم هبا إال صاحبها، رٔتا     
لناس إليك ال يعلم كم عندؾ من ا١تاؿ، فإذا أخرجت زكاة مالك على ما أوجب اهلل عز وجل وزدت أقرب ا

على ذلك بأف رأيت أطيب مالك فتصدقت بو هلل عز وجل، ىذه عبلمة خَتية عاجل بشراىا أف ا١ترء ٬تد ُب 
ت بالصدقة اليت ٖتبها من ا١تاؿ                                                ً                     قلبو حبلوة اإلٯتاف ولذة الطاعة ُب غَت الزكاة، ليس الزم ا ُب الزكاة فرٔتا تصدق

الذي ٖتبو ٕتد بركة ىذه الصدقة ُب صبلتك، وٕتد بركة ىذه الصدقة ُب صومك، وُب قراءتك للقرآف ٦تا 
                            ُ                                                         ٕتده ُب قلبك من لذة وانشراح وأ نس باهلل عز وجل، وما السبب ُب ذلك؟ أف ىذه الصدقات ليس البذؿ 

ُ         َ إ ف  تػ ب د وا الص د  }الذي يكوف أماـ الناس   ُْ    ْ ي  و إ ف  ٗت  ف وى ا و تػ ؤ ت وى ا ال ف ق ر اء  فػ ه و  خ يػ ر  ل ك م  ِ 
ُ  ْ ق ات  ف ن ع م ا ى   َ  ٌ  ْ  َ   َ  ُ  َ   َ  َ  َ  ُ  ْ    َ  ُ ْ  ُ  َ    َ  ُْ ُ   ْ  ِ َ   َ  ِ      ِ  َِ   ِ البقرة: { ] َ 

[، فبأح اهلل عز وجل إظهارىا، وا١تقصود نوع ا١تاؿ، ىذا ا١تاؿ الذي أخرجتو ىذه من عبادات السر، ٕٔٚ
، ولذلك يقوؿ النيب صلى اهلل عليو وعبادات السر ٢تا تعلق بالقلب سواء كانت زكاة أـ قياـ ليل أـ غض بصر

)من غض بصره ابتغاء ما عند اهلل عز وجل وىو قادر على أف ينظر أعقب اهلل ُب قلبو حبلوة وسلم: 
، واٟتديث عند أٛتد واٟتاكم من حديث ابن مسعود، فا١تقصود أف عبادات السر ىذه ىي اليت اإلٯتاف(

                                ً            ا ىو الطيب من ا٠تبيث، رٔتا كاف طيب ا عندي لكنو ُ                                        ت كسب حبلوة اإلٯتاف، ما أحد يعرؼ كم مالك، وم
عندؾ ىو من أردئ مالك وىكذا، فلذلك ا١تسلم يبحث عن أطيب ا١تاؿ وليتصدؽ بو وليبشر أف اهلل عز 

 وجل سيخلفو عليو ُب الدنيا واآلخرة.
منها  -اهللرٛتهم –ىذه اٞتملة استفاد الفقهاء  :إف شئَت َحَبْسَت أصَلها، وتصدَّقَت بها() قولو:

                                                                       ُ               معٌت الوقف وقالوا: إف الوقف ىو ٖتبيس األصل وتسبيل ا١تنفعة. ٖتبيس األصل أي ال ت باع وال توىب وال 
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 ُ                                            ُ                                             ي نقل ا١تلك فيها، وتسبيل ا١تنفعة أي أف منفعتها ي تصدؽ هبا ُب أوجو الرب ْتسب ما اشًتطو الواقف، وىذه 
ً                 سائل كثَتة جد ا ولنذكر بعض ا من ىذه ا١تسائل:اٞتملة من النيب صلى اهلل عليو وسلم فيها من الفقو م             ً             

                   ُ                                           ً                  ا١تسألة األؤب: أنو است دؿ هبذه اٞتملة على أف الوقف ال يصح أف يكوف وقف ا إال أف يكوف على 
، فبل بد أف تكوف جهة بر، وبناء )وتصدقت هبا(          ُ                                      جهة الرب، وأ خذ ذلك من قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

هة جهة بر فإف الوقف غَت صحيح، وقاؿ بعض أىل العلم وىو قوؿ متجو: على ذلك فإنو إذا ٓب تكن اٞت
أوقف مالو على أمر ٤تـر سواء كاف بدعة  امرأ                   ُ                            أف الوقف صحيح  لكن ي صرؼ إٔب جهة أخرى. مثل لو أف 

                   ً                                                                         من البدع أـ كاف شيئ ا فيو فجور أو ٨تو ذلك من األمور، فمن أىل العلم من يقوؿ: إف الوقف باطل فَتجع 
                                                                                ُ     . ومن أىل العلم من يقوؿ: إنو قاصد ا٠تَت لكنو أخطأ ُب نوع جهة الرب فيصرؼ إٔب جهة بر. في عطى ١تلكو

 للفقراء، يوضع ُب ا١تساكُت أو ُب ا١تساجد أو ٨تو ذلك.
ومن األمور اليت تتفرع عن ىذه ا١تسألة اليت استفدناىا من ىذا اٟتديث ما ذىب  إليو بعض أىل 

بعض أىل العلم وىو الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب وبعض أبناءه يروف أف العلم من بطبلف وقف اٞتنف، 
                                                                             ً     وقف اٞتنف باطل، وقف اٞتنف أي وقف الظلم، ومعٌت وقف الظلم واٞتنف ىو أف يقف ا١ترء شيئ ا من 
              ً                                                                             مالو عقاره مثبل  على الذكور من أبنائو دوف اإلناث، فجمهور أىل العلم أف ىذا الوقف صحيح؛ ألنو جهة 

ً                      ٌت الرب؛ ألهنم أبناءه، ولكن ذىب بعض أىل العلم أنو ال ٬توز؛ ألنو فيو ظلم ا للبنات، وىذا القوؿ بر، فيو مع                                                                
                                                                  ُ                            قوؿ متجو لكن العمل ُب احملاكم عندنا أنو إذا انتهى ا١ترء وأوقف الوقف ال ي سجل ابتداء من باب ا١تنع لو، 

عمل ُب احملاكم لكن ٬تب ابتداء إذا رأيت                        ُ                                    لكن لو أوقفو ومات فإنو ي عمل بو وعليو ا١تذاىب األربعة وعليو ال
   ً                                                                                          واقف ا يريد أف يقف ىذا الوقف على ذريتو األبناء دوف اإلناث أف تنصحو أف ىذا الفعل ٤تـر وأنو ال ٬توز، 

 وسيمر معنا أف ىذا رٔتا يدخل ُب العطية احملرمة، ىذا يسمى وقف اٞتنف.
، استفاد الفقهاء من ىذه حبست أصلها()ا١تسألة الثانية: ُب قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

اٞتملة على أف ا١توقوؼ ال بد أف تكوف لو منفعة مع بقاء عينو، من شرط الشيء الذي يوقف ال بد أف 
ّ    ُ      ُ                              تكوف لو منفعة مع بقاء عينو، مثل العقار فإف العقار يؤج ر وي سكن وي ستفاد منو ُب أشياء كثَتة، ومثل                                                      

 ّ      ً                                              حب س أدرع ا لو ُب سبيل اهلل كما مر معنا ُب باب الزكاة، مثل  - عنورضي اهلل–الدروع فإف خالد بن الوليد 
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عل وقف ا ىذه تبقى وأما ما ال ي نتفع بو إال باستهبلؾ أصلو فإنو ال يصح وقفو مثل  ُ      ً                       ُ                                            الدروع، الثياب، ٕت                  
                                                                         ُ              الفواكو، ال يصح لشخص أف يقوؿ: أوقفت ىذه الفواكو، أو ىذا الطعاـ. ألنو يؤكل، ي ستهلك، وىناؾ 

                                                          ُ                             رة اختلف الفقهاء ُب جواز وقفها بناء على اختبلفهم ىل ٯتكن أف ي نتفع هبا بدوف استهبلؾ أصلها أـ صو 
)با١تعاضد أو ال؟ قبل أف أذكرىا حلي ا١ترأة ىل ٯتكن وقفو؟ نعم، إذا كاف عند ا١ترأة حلي، ما يسمى 

قاؿ: ىذه  امرأالنقد، لو أف   ُ                                                          ت لبس، ٕتعلها صدقة ووجد ىذا الشيء، أما الذي اختلف العلماء فيو الغوايش(
                  ً                                                                           مائة ألف جعلتها وقف ا، النقد وقف ىل ٬توز وقف النقود أـ ال؟ من الفقهاء من يقوؿ: إنو ال ٯتكن وقفها؛ 
       ُ                                                       ُ                                ألنو ال ي نتفع بالنقود إال باستهبلكها بالشراء والبيع فبل توقف وإ٪تا ي تصدؽ هبا. وقاؿ بعض أىل العلم وىو 

إذ ٯتكن االنتفاع هبا بإقراضها. فيكوف وقف النقود بإقراضها مع بقاء عينها،  األقرب: أنو ٬توز وقف النقود
               ُ                                                                    ُ         ففي اإلمكاف أف ي نتفع هبا مع بقاء عينها باإلقراض كما قلنا: إف العارية ُب غَت النقد مثل اٟت لي فكذلك 

ُ    زرع على أهنم إذا ز رع                                              ً        ً        ً            ُ النقد ٬توز االنتفاع بو باإلقراض. النقد للزرع مثبل  يعٍت مثبل  يوقف نوع ا من اٟتب لي                   
           ُ                                                          يؤخذ منو وي رد مكانو، ىذه قد يقاؿ من أجاز وقف النقد يرى أف ىذه مثلها.

 السنابل ىل ٬توز أف توقف؟. س:
     ُ                                                                          ىذه ي نظر ُب ٤تل اإلشكاؿ فيها أو مأخذىا الفقهي القدٙب ما ىو؟ أهنم يقولوف: ا١تنافع اليت  جػ:

          ً                                        أعرتك شيئ ا ىل ٬تب لتصح العرية أف ترد ٕب عُت ا١تعار، ٯتكن االنتفاع هبا ىل يلـز رد عينها؟ فلو أنٍت
أعرتك ىذا الكأس فهل ال بد أف ترد ٕب ىذا الكأس؟ ىذا قوؿ اٞتمهور، وبعض الفقهاء يقوؿ: إف ا١تثليات 
ً                                إذا أ عَتت ال يلـز رد عينها وإ٪تا رد مثلها مثل النقد، النقد إذا أعرت شخص ا معناه أقرضتو، فبل يلـز أف يرد                                                                 ُ    

٠تمسمائة لاير رقم كذا وكذا، إ٪تا يرد بد٢تا، فكذلك األطعمة من يرى جواز اإلعارة فيها مع أنو ال ٯتكن ا
                                         ُ                                          على قوؿ اٞتمهور العارية ُب ا١تطعومات؛ ألهنا ال ت عار إال باستهبلؾ عينها، فَتوف أهنا ال ٕتوز ألهنا 

١تسألة لكن أظن أهنا مثل النقد، وقفها ُ                                                         ت ستهلك، لكن وقفها ألجل زرعها ٍب يؤخذ من غلتها فما مرت علي ا
ال ألكلها وإ٪تا ألجل زرعها، تزرع ٍب يؤخذ احملصوؿ بد٢تا ٦تكن قد يقاؿ على من أجاز النقد ٬توز ىذه ألف 

 القاعدة واحدة.
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، أي أصبحت ٤تبوسة ال ٬توز )حبست أصلها(ا١تسألة الثالثة: أف قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
على ذلك استدؿ الفقهاء من ىذه الكلمة التحبيس أنو ال ٬توز الرجوع ُب الوقف، فمن  الرجوع فيو، وبناء

       ً                                                   ً                                    وقف ماال  ال ٬توز لو الرجوع فيو، يعٍت ال يوقف اليـو سيارة أو بيت ا ٍب يأٌب ُب الغد يقوؿ: ال أريد أف أكمل 
ً                    ىذا الوقف أريد أف أرجع ُب ملكي. ألف التحبيس ج عل خارج ا عن ملكو، وىذا قوؿ        ُ ٚتاىَت أىل العلم،                                            

أف  -أي ُب حياة الشخص–فقالوا: إنو ٬توز ُب الوقف ا١تنجز  -رٛتهم اهلل–وخالف ُب ذلك بعض اٟتنفية 
                                                                     ُ                     يرجع صاحبو فيلغي التحبيس الذي فيو. ألنو ما زاؿ ُب أمره ٓتبلؼ الوقف الذي ع لق على الوفاة فإنو ال 

 ف فيو رجوع. ٬توز الرجوع فيو إال لصاحبو وصاحبو قد مات فبل يكو 
                          ً     ً                                                       واختار الشيخ تقي الدين رأي ا وسط ا وإف كاف العمل ليس عليو أنو ال ٬توز الرجوع ُب الوقف إال ُب 
حالة واحدة وىي: إذا افتقر صاحبها فيقوؿ: كوف الشخص يرجع ُب وقفو وُب صدقتو اليت تصدؽ ٔتنفعتها 

عائد ُب ىبتو. كما سيمر معنا، أؤب من دوف أصلها. ىو تصدؽ با١تنفعة ٓب يتصدؽ باألصل لكي نقوؿ: إنو 
أف يأخذ صدقة من غَته فأف يأخذ ا١ترء صدقة نفسو أؤب من أف يرجع فيأخذ صدقة غَته، شخص تصدؽ 
               ً                                                                           ببيتو وٓب ٬تد بيت ا يسكن فيو ىل يأخذ من الناس زكاة وصدقة ويسكن ُب بيوهتم أـ يأخذ صدقة اليت تصدؽ 

 ع فيها.هبا فيسكن فيها؟ يقوؿ: ٬توز لو الرجو 
، أف ىذا التحبيس قلنا: إنو ال )حبست أصلها(ا١تسألة الرابعة: ُب قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

ً                           ٬توز الرجوع فيو من الشخص نفسو. وأيض ا ال ٬توز تغيَته، فمن حب س أرض ا ال ٬توز لو بيعها ونقلها ُب       ّ                     ً                                  
 غَتىا، وىذا قوؿ ٚتاىَت أىل العلم.

رضواف –والقوؿ الثا٘ب: أنو ٬توز إبداؿ الوقف وتبديلو واستبدالو. وىو الصحيح وعليو فعل الصحابة 
وىو الذي عليو العمل عندنا ُب احملاكم، إبدالو ٔتثلو، واستبدالو ٔتا ىو خَت منو وتبديلو ببيعو  -اهلل عليهم

عل ُب مسجد، كاف ُب و  ُ                    نقد ا ٍب شراء شيء مثلو أو أفضل منو كأف ٬ت                                     ً  ً                               قف ا على شيء أدٗب كأف تكوف ا١تنفعة   
          ُ           ُ                                                           ُب أضحية في باع الوقف في جعل ُب مسجد، فيجوز ذلك بشرط أف يكوف ىذا ىو األصلح، كأف يكوف 
ّ                ً          الوقف األوؿ قد تعطل، كثَت من البيوت اليت ُب القرى القدٯتة تعطلت فبل تؤج ر، بيوت ميتة ٘تام ا ال تؤجر                                                                  

نتفع بو ا١تيت ويؤجر عليو أي الذي أوقفها ابتداء، وعندما يدخل فيقوؿ: ٬توز نقل ىذا الوقف إٔب مكاف ي



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٜٓٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                                                                 ً                  ُ    الوقف ُب مصلحة عامة كأف يكوف ُب ا١تسجد اٟتراـ، ا١تسجد اٟتراـ أدخل أوقاف ا كثَتة ىنا يؤخذ وي نقل 
١تكاف آخر وىكذا، إذف ا١تصلحة ٬توز وىذا مذىب اٟتنابلة وىو من مفاريد ا١تذىب وعليو العمل وال شك 

ُب أكثر من واقعة تدؿ على ذلك، وقد ألف غَت واحد من أىل  -رضواف اهلل عليهم–الصحابة أف فعل 
العلم كابن قاضي اٞتبل وغَته رسائل ُب جواز ا١تناقلة ُب األوقاؼ، ا١تناقلة ىي اإلبداؿ واالستبداؿ والتبديل 

 وذكرنا معناىا قبل قليل، وال تعارض بينها وبُت اٟتديث.
ىذا فهمها عمر من قوؿ النيب صلى اهلل  :(بها عمُر، غيَر أنو ال يُباع أصُلها قاؿ: فتصدَّؽ) قولو:

       ُ          ، فبل ي باع أصلها.)حبست أصلها(عليو وسلم: 
 ال ينتقل للورثة. :(وال يُوَرثُ ) قولو:
 ال ٬توز نقل ا١تلك عنهم بعد ذلك. :(وال يُوىبُ ) قولو:
 أي ُب قرابتو. :(وفي الُقربى) قولو:
    ُ             أي ي عتق هبا رقاب. :(قابوفي الرَّ ) قولو:
 أي ُب اٞتهاد. :(وفي سبيِل اهلل) قولو:
 وىو ا١تسافر. :(وابِن السبيلِ ) قولو:
فتصدَؽ عمُر في الفقراء، وفي الُقربى، وفي الرَّقاب، وفي سبيِل اهلل، وابِن السبيِل، ) قولو:

ىذه األلفاظ اليت أتى هبا عمر تسمى ألفاظ الواقف، وبعض الفقهاء يقوؿ: إف ألفاظ الواقف   :(والضَّيفِ 
                                                                          ُ                 كنص الشارع. ليس معناه من حيث القوة وإ٪تا من حيث التعامل معها بدالئل األلفاظ في قدـ ما قدمو وما 

جة األؤب، وىكذا،                          ً                                                 عطف عليو بالواو يكوف داخبل  ُب الغلة، وما عطف عليو بػ ٍب يكوف عند انقطاع الدر 
                      ُ                                                                     فيعامل لفظ الواقف كما ي عامل لفظ الشارع من تنزيل داللة األلفاظ ا١تفهـو وا١تنطوؽ وفحوى ا٠تطاب و٨تو 
ذلك، ال أهنا تدؿ على نص الشارع بدليل أنو لو خالف نص الواقف حكم الشرع يلتغي مباشرة كالذي 

ؿ: إهنا ملغية ويصرؼ الوقف على غَته على        ً                                            يوقف وقف ا فيقوؿ: إف ىذا الوقف على قرب. أي بدعة فنقو 
 أصح القولُت لكي يؤجر صاحبو فرٔتا قاؿ ىذا األمر ّتهل منو وعدـ فهم للمسألة.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٔٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

إذ الصدقة  -رضي اهلل عنو–واضح أهنا جهة بر، وُب القرىب أي ُب قرابة عمر  :(في الفقراء) قولو:
ا تكوف صلة، ولذلك ثبت أف صفية زوج النيب صلى                            ً               ً     للقريب صلة وصدقة إف كاف فقَت ا وإف ٓب يكن فقَت ا فإهن

                                            ً                                               اهلل عليو وسلم أوصت بثلث ما٢تا ألخيها وكاف يهودي ا، فدؿ على أف بذؿ الوقف على اليهودي أو النصرا٘ب 
أو غَت ا١تسلم إذا كاف فيو معٌت الرب كأف يكوف من القرابات، أو يكوف من اٞتَتاف، وأىل البلد و٨تو ذلك 

                                     ً   يح؛ ألف صلة الرحم من ا١تعا٘ب ا١تقبولة شرع ا.فإنو يكوف وقفو صح
 اعتاؽ الرقاب ال شك أنو أفضل القربات. :(وفي الرَّقاب) قولو:
 وإكراـ الضيف من أعظم األجور. :(والضَّيفِ ) قولو:
من وليها ىو الذي ينظر الوقف  :(ال ُجناح على َمن َولِيها، أف يأكَل منها بالمعروؼِ ) قولو:

ً       ويكوف قائم ا عليو                                         ُ              ُ                     يقوؿ: ٬توز لو أف يأكل منها با١تعروؼ أي بالع رؼ، ما جرى الع رؼ أف يأخذه، وال ٬توز           
                                                            ُ    ً                        لو أف يستكثر، ولؤلسف اآلف أصبح الذين يقفوف على األوقاؼ ويكونوف ن ظار ا لو يأخذوف من غلتو فوؽ 

إف للناظر مبلغ  ا١تعروؼ بكثَت؛ ألف الذي يستحقو الناظر أحد أمرين: إما ما نص عليو الواقف كأف يقوؿ: 
                                ُ                                                            كذا، أو لو عشرة با١تائة منها، أو ي قدر با١تعروؼ. وبعض األوقاؼ بالتحايل يظن بعض النظار أنو يستحق 
ً                                                     قيمتها وىذا موجود، تغلو مبالغ ضخمة جد ا فتجده يأخذ النصف ْتجة أف ىذا ىو ا١تعروؼ وىذا ا١تقدر،                                      

                           ً             لو أعطيتو مكتب لو كانت عقار ا مكتب عقار  وىذا غَت صحيح، بل الواجب عليو أف ينظر ُب أىل ا٠تربة 
–كأف يشرؼ على النظارة وعلى االصبلح ٔتبلغ كذا تأخذ مثلو وال ٬توز لك أف تأخذ أكثر، والفقهاء 

كانوا ٭تذروف من ماؿ األوقاؼ؛ ألف ُب الغالب أف الواقف يكوف قد مات وليس خلف الناظر   -رٛتهم اهلل
يقع ُب مهلكة هبذا السبب فيستسهل ىذا ا١تاؿ احملـر وىو ُب من يراجعو و٭تاسبو فيكوف الشخص قد 
 اٟتقيقة من أبواب الرب اليت أكلها فهو آٍب.

غَت متموؿ فيو أي ال يأخذ منو ما زاد عن حاجتو أو  :(أو يُطِعَم صديًقا، غير متموٍّْؿ فيو) قولو:
رضي اهلل – ً                 ر ا لوقفو، فإف عمر                 ُ                                              إطعاـ صديقو، واست دؿ من ىذه اٞتملة على أنو ٬توز للشخص أف يكوف ناظ

         ً                كاف ناظر ا لوقفو ُب حياتو.  -عنو



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٜٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 يعٍت غَت مكثر منها.  :(وفي لفٍظ: غير متأثّْلٍ ) قولو:
 فائدة:

ُ     وىي مسألة األراضي اليت كانت أوقاف ا ٍب ج هلت  -رٛتو اهلل–قد أثَتت مسألة ُب عهد النووي      ً                               
                                                           ً                        األوقاؼ ىل ٬توز شراء ىذه األراضي أـ ال؟ خيرب ىذه جلها كانت أوقاف ا مثل أرض عمر أين ىي؟ ال 
                      ُ                                                            يعرؼ اآلف، وقف عثماف ال ي عرؼ، بعض البلداف أوقفت كلها فدمشق كما حكى النووي كلها كانت 

ألهنا أوقاؼ.  -  ً              طبع ا دمشق القدٯتة–           ُ                و ال ٬توز أف ي شًتى ُب دمشق أرض وقف، فكاف النووي يقوؿ: إن
فيجب أف ترجع كما كانت ُب حا٢تا األوؿ، وكذلك أغلب ا١تدينة القدٯتة مدينة ا١تصطفى صلى اهلل عليو 
                 ً                     ُ                                                 وسلم أغلبها أوقاف ا ٍب ىجرت ىذه األوقاؼ ون سيت، فعلى قوؿ النووي فإنو ال ٬توز ٘تلك ىذه األشياء، 

                                         ُ                                         اؿ بعض أىل العلم: إف األوقاؼ إذا اندرست ٓب ي عرؼ أصحاهبا ٍب ورد عليها ملك جديد كأف يأٌب وق
                                                           ُ                      شخص فيحيي ىذه األرض بعد أال يعلم أهنا وقف، أو تكوف األرض وقف ٍب ن سي ىذا الوقف وال يعرؼ 

أف النيب صلى                                  ُ                                          صاحبو وال يعرؼ أف ىذه األرض وقف ٍب أ قطع صاحبها إياىا، جاءه إقطاع، واإلقطاع ثبت 
ً                    ً                                      اهلل عليو وسلم أقطع ٘تيم ا الداري أرض ا ُب الشاـ وأقطع ببلال  وأقطع غَته من الصحابة، واإلقطاع سبب من              ً                     
أسباب ا١تلك ُب ا١تباحات، أو أحياىا أو اشًتاىا من شخص لو ملك عليها سابق فالصحيح: أف ىذا ا١تلك 

ُ         صحيح وإف كاف ُب ىذه الببلد وقف لكنو قد ج هل، فإذا ُ                                       ع رؼ عُت الوقف فإنو ال ٬توز التملك وإف جهل                                       
جعل ُب سواد العراؽ كلها ٔتثابة الوقف،  -رضي اهلل عنو–فإنو ٬توز التملك، نعم الورع شيء آخر، فعمر 

ً                                                جعلها أرض خراجية ٔتعٌت أف من سكن أرض ا مسلم ا كاف أـ غَت مسلم يأٌب ُب كل سنة فيأٌب بغلتها لبيت        ً                                  
                   ُ                         ً                       ض ا٠تراجية ُب السواد ت ركت ُب القرف الثالث تقريب ا، أغلب األراضي ا٠تراجية ماؿ ا١تسلمُت، ىذه األر 

          ُ                                    ً                                        استهلكت وأ قطعت فكاف الناس يتملكوف ُب بغداد بيوت ا ٢تم، وذكر يعقوب بن ٓتتاف صاحب اإلماـ أٛتد 
قيمة  تأخذ ُب كل سنة -ىو متملك البيت–                              ُ                        وجاره أنو قاؿ: يا أبا عبد اهلل ن بئت أف بيتك ُب بغداد كنت 

ا٠تراج فتجعلو ُب بيت ا١تاؿ؟ قاؿ: نعم. فمن ورع اإلماـ أٛتد يقوؿ: إف بغداد ىذه أرض خراجية وقفية. 
                                      ً                                                     ومع أنو كاف يتملك البيت وليس عليو إ٬تار ا ولكنو كاف يأخذ قيمة ا٠تراج و٬تعلو ُب بيت ا١تاؿ، ويقوؿ: 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٜٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

رٛتة اهلل –إ٪تا ىو من باب ورعو ُب نفسو  اجعلوه ُب بيت ا١تاؿ. ىذا من باب الورع، لكن ٓب ٬تـز بو أٛتد
 .-على اٞتميع

 *** المتن ***
قاؿ: حملُت على فرٍس في سبيِل اهلل، فأضاَعو الذي   -رضي اهلل عنو-وعن ُعمَر  - ٕٛٛ

)ال كاف عنده فأردُت أف أشترِيَو، وظننُت أنو يبيَعو بُرخٍص، فسألُت النبي صلى اهلل عليو وسلم؟ فقاؿ: 
 . وال تُعْد في صَدقِتَك، وإف أعطاَكو بدرىٍم، فإف العائَد في ىبِتِو كالعائِد في قَػْيِئِو(َتْشَترِه، 

 .)فإف الذي يعوُد في صدقِتِو كالكلِب يعوُد في قَػْيِئِو(وفي لفٍظ: 
)العائُد في ، أّف النبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: -رضي اهلل عنهما-وعن ابن عباٍس  - ٜٕٛ

 .قيئِو(ِىبتو كالعائِد في 
 :*** الشرح ***

 بعد حديث الوقف لفائدة سأذكرىا بعد قليل. -رٛتو اهلل–ىذا اٟتديث أتى بو ا١تصنف 
 مفردات الحديث:

ً                      أي أنٍت ملكت شخص ا جاىد ُب سبيل اهلل ىذه  :(حملُت على فرٍس في سبيِل اهلل) قولو:               
الفرس، وليس معٌت ىذه اٞتملة أنٍت أعطيتو منفعتها، نص على ذلك اإلماـ أٛتد قاؿ: ألف الشخص لو 
ً                                                                                  أعطاه فرس ا قاؿ: جاىد فيها ٍب ترجع لو. ىذا ٬توز لو شراؤىا بل ىي ُب ملكو، وإ٪تا أعطاه ىذا الشخص          

                    ً                                     اهلل، مثل أف يعطيو ماال  ويشرط عليو شرط أنك تعمل كذا أو كذا، قاؿ: ىي لك ولكن جاىد ُب سبيل 
  ّ                                             مل ك ىذه الفرس ىذا الرجل، ُب سبيل اهلل أي ُب اٞتهاد. -رضي اهلل عنو–فعمر 

أي ٓب يهتم بو، فليس معناه أنو أضاعو من اإلضاعة وإ٪تا أضاع العناية بو،  :(فأضاَعو) قولو:
ً      ً فأصبح ذلك الفرس وقد كاف فرس ا ٧تيب               ً                                            ا أصبح ىزيبل  وأصبحت قيمتو أدٗب فأضاعو أي أضاع االىتماـ بو.                          

أردت أف أشًتيو منو؛ ألنو ال يعرؼ قيمتو  :(فأضاَعو الذي كاف عنده فأردُت أف أشترِيَو) قولو:
 وأنا صاحب الفرس الذي أنشأهتا وربيتها وأعرؼ جودهتا.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٜٗٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

          ً    ً   أصبح ىزيبل  ضعيف ا.أنو سيبيعو برخص؛ ألنو  :(وظننُت أنو يبيَعو بُرخصٍ ) قولو:
فسألُت النبي صلى اهلل عليو وسلم؟ فقاؿ: )ال َتْشَترِه، وال تُعْد في صَدقِتَك، وإف ) قولو:
أف يشًتي صدقتو  -رضي اهلل عنو–هنى النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب ىذا اٟتديث عمر : (أعطاَكو بدرىمٍ 

     ً                              ، مطلق ا ولو كاف بدرىم واحد، والعلة تشًته()ال ولو كانت بدرىم واحد، ولو كانت بأقل من قيمتو، قاؿ: 
وقد تكوف العلتُت –ُب ذلك: يقوؿ أىل العلم كما قاؿ ابن القيم ُب إعبلـ ا١توقعُت: ىي واحد من علتُت 

ً  صحيحتُت؛ ألف من األحكاـ الشرعية ما ي علل بأكثر من علة فيجوز فقه ا                           ُ                                -: 
ً                 العلة األؤب: أنو رٔتا يكوف حسم ا لباب الرجوع ُب  الصدقة، لكي ال يكوف من باب الرجوع ُب                            

الصدقة، فإف من الناس من يريد أف يرجع ُب صدقتو، يتصدؽ بصدقة نفيسة عنده ٍب يندـ عليها فَتجع 
فيشًتيها من صاحبها، وُب الغالب سيشًتيها بسعر أقل من السعر؛ ألنو ىو صاحبها فيستحي البائع فيكوف 

ىذه العلة أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ذكر فيها أف الذي يعود ُب ىبتو    ً                                نوع ا من أنواع الرجوع، والدليل على 
ا لباب الذريعة ُب الرجوع ُب ا٢تبة. ً                                كالكلب يعود ُب قيئو، فقرهنا بالرجوع ُب ا٢تبة فيكوف حسم ا وسد       ً                                                   

                                                                    ً             العلة الثانية: أف يكوف ىذا من باب كماؿ التصدؽ؛ ألف الشخص إذا أخرج شيئ ا من ملكو أو 
لكو فإف من كماؿ األجر أال يعود فيو، مثل ا١تهاجروف ١تا ىاجروا من مكة ٓب ٬تز ٢تم أف يرجعوا         ِ خرج من م  

إٔب مكة حىت بعدما فتح اهلل مكة على ا١تسلمُت وأصبحت دار إسبلـ ٓب ٬تز ألحد من ا١تهاجرين أف يرجعوا 
، وإ٪تا الذي ٮترج د الفتح()ال ىجرة بعإليها؛ ألهنم قد ىاجروا منها ولذلك حكم ا٢تجرة انتهى بفتح مكة 

                                                            ُ                          بعد ذلك إ٪تا ىو فرار بالدين وليست ىجرة، يكوف الشخص ُب أرض قد ض يق عليو ُب دينو فيخرج منها 
ُ                                                             ويًتتب على ذلك أحكاـ: أنو إذا و سع عليو ُب بلده جاز لو الرجوع إليها، ولكن ا١تهاجر ال ٬توز لو أف                               

م بعدما جاء ُب حجو حجة الوداع كاف معو ا١تهاجروف فلم يرجع إٔب بلده البتة والنيب صلى اهلل عليو وسل
يرخص ٢تم با١تكث فيها إال ثبلثة أياـ فقط وٓب يزد على ذلك بعد اٟتج ٦تا يدؿ على أف ا١تهاجر ال ٬توز لو 
                                              ً                                             اإلقامة الدائمة ُب مكة، فكذلك ا١تتصدؽ إذا بذؿ ماال  من كماؿ صدقتو أال ترجع إليها ولو انتفى ا١توجب 

 يكوف قد باعها الشخص.  بأنو قد
 وينبٍت على ذلك مسائل:
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                                                      ُ                            ا١تسألة األؤب: يقولوف: إف الشخص إذا تصدؽ بصدقة ٍب وجدىا ت باع بأقل من سعرىا فبل ٬توز لو 
شراؤىا. وىذا نص اٟتديث وىذا النهي على التحرٙب على الصحيح من قوٕب أىل العلم؛ ألف من أىل العلم 

          ً                                                      راىة. ونظر ا للقاعدة العامة أنو ٬توز أف يشًتي الشخص ما شاء، ونقوؿ: من يقوؿ: إف ىذا النهي على الك
                                                                                ً  الصحيح أنو للتحرٙب فبل ٬توز للشخص أف يشًتي صدقتو ولو كانت بأقل من قيمتها مادامت عين ا.

ً                                              ا١تسألة الثانية: نقوؿ: إف عمـو اٟتديث أيض ا يدؿ على أف ىذه الصدقة ال ٬توز شراؤىا ولو كاف                                        
                                           ُ                   ُ          تصدؽ عليو، تصدقت بقدر ٍب وجدت عُت ىذا القدر ي باع ُب السوؽ، والذي ت صدؽ عليو بائعها غَت ا١ت

باعو لكن باعو لشخص ثالث فوجدت ىذا الثالث أو الرابع يبيع ىذا القدر فنقوؿ: ال ٬توز لك أف تشًتيو 
لعمـو على الصحيح. إذف ال ٬توز شراؤىا من ا١تتصدؽ عليو وال ٬توز شراؤىا من غَت ا١تتصدؽ عليو؛ 

، فجعل كل شراء نوع من أنواع )ال تشًته وال تعد ُب صدقتك(اٟتديث فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
 الرجوع.

ا١تسألة الثالثة: أننا نقوؿ: لو عاد ملكها للشخص من غَت فعل منو. مثل ماذا؟ قالوا: لو عادت إليو 
د فًته مات أخوه فكاف ىذا البيت من ٔتَتاث. شخص تصدؽ على أخيو ببيت قاؿ: ىذا البيت لك. وبع

نصيبو نقوؿ: الصحيح أنو ٬توز أف يتملكو؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا هنى عن الشراء وٓب ينو عن 
 مطلق ا١تلك من غَت فعل كا١تَتاث.

ا١تسألة الرابعة: وىذه ذكرىا صاحب الفروع الشيخ ٤تمد بن مفلح وىي مسألة نسل الصدقة ىل 
ه؟ ذكر فيها روايتُت عن أٛتد، والصحيح: أف نسل الصدقة ٬توز شراؤىا، تصدقت بفحل أو بناقة ٬توز شراؤ 

فأنتجت ىذه الناقة فيجوز لك أف تشًتي نتاجها، على الصحيح وإال فهناؾ رواية عن أٛتد من باب 
 االحتياط والورع أف ال تشًتي نتاجها، والصحيح أنو ٬توز.

أتى هبذا اٟتديث بعد حديث الوقف ليدلنا على ضعف  -و اهللرٛت–ا١تسألة ا٠تامسة: أف ا١تصنف 
ّتواز الرجوع ُب الوقف، فإف الوقف ٝتاه النيب صلى اهلل عليو وسلم صدقة، وىنا  -رٛتهم اهلل–قوؿ اٟتنفية 

، فبل ٬توز الرجوع ُب الوقف وىو قوؿ اٟتنفية، ومثلو قوؿ الشيخ تقي الدين ُب )وال تعد ُب صدقتك(قاؿ: 
ً   لرجوع للحاجة، ورأي الشيخ تقي الدين قوؿ لو وفيو ب عد أيض ا.قضية ا       ُ                                                
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: ، (فإف العائَد في ىبِتِو كالعائِد في قَػْيِئوِ ) قولو: ٍ   وفي لفظ  )فإف الذي يعوُد في صدقِتِو كالكلِب       
لب ىنا تعليل النيب صلى اهلل عليو وسلم بأف العائد ُب ىبتو والعائد ُب صدقتو بأنو كالك: يعوُد في قَػْيِئِو(

يعود ُب قيئو قالوا: يدؿ على عدـ صحة العود. ولذلك حدثت مناظرة بُت إمامُت من أئمة ا١تسلمُت ُب ىذا 
اٟتديث فكاف الشافعي يرى أنو يصح الرجوع ُب ا٢تبة ويقوؿ: كالكلب يعود ُب قيئو. قد عاد ُب قيئو فيكوف 

ض أىل العلم على ذلك الفقيو الشافعي     ً                                                     مكروى ا. ولكنو ٬توز فالكلب يقيء ٍب يأكل قيئو فقد عاد. فرد بع
، وىذه قد جاءت زيادة ُب ىذا اٟتديث، )ليس لنا مثل السوء(قالوا: إف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

، خرج ٥ترج النهي عنو هني ٖترٙب فبل ٬توز الرجوع )كالكلب يعود ُب قيئو(فقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
ُب ا٢تبة وال ُب الصدقة، فمن تصدؽ بصدقة ال ٬توز لو الرجوع فيها، الرجوع حراـ، وىل يصح الرجوع أي 
أ٘تلكها مع اإلٍب؟ تكلمت عنها قبل وقلت: إف رجع قبل قبض ا٢تبة صح مع اإلٍب، وإف رجع بعد القبض 

ر: وىبتك ىذا القلم. فقبضو ا١توىوب لو ال ٬توز الرجوع ُب ا٢تبة حراـ فإنو ال يصح، شخص قاؿ آلخ
الرجوع، وال يصح ىو ُب ملكو لو اٟتق أف يقوؿ: ال. فإف ٓب يعطو إياه ما زاؿ القلم ُب يده فرفض فبل ٬توز 

ق الرجوع فيو فإنك وىبتو كالكلب يعود ُب قيئو لكن يصح رجوعك ألنو قبل القبض؛ ٟتديث أيب بكر الصدي
١تا قاؿ: إ٘ب كنت قد ٨تلت عائشة ٩تل ٕب بالعالية فلو قبضتو ٟتازتو ولكنو ُب الورثة.  -رضي اهلل عنو–

 فجعلو ُب الورثة.
ا١تسألة الثانية: ا٢تبة والصدقة حكمهما واحد فإف الصدقة نوع من أنواع ا٢تبات ولكن ا٢تبة أوسع، 

                  ً                           بات لكنها أفضل أجر ا. ألهنا للفقراء، وأما ا٢تبات ولذلك بعض الفقهاء يقوؿ: إف الصدقة نوع من أنواع ا٢ت
فتكوف للقرابة وغَتىم إال ىبة واحدة فإهنا أفضل من الصدقة وىي ا٢تبة للنيب صلى اهلل عليو وسلم، فالذي 

فإنو أفضل من الصدقة على  -  ً                           طبع ا ُب حياتو صلى اهلل عليو وسلم–                             ً  يهب للنيب صلى اهلل عليو وسلم شيئ ا 
لنيب صلى اهلل عليو وسلم ال ٖتل لو الصدقة، ولذلك ىذا رد هبا بعض أىل العلم وىو الشيخ الفقراء؛ ألف ا

ً                                                    تقي الدين رد هبا على من قاؿ: إف الصدقة دائم ا أفضل من ا٢تبة. قاؿ: ىناؾ صور ا٢تبة تكوف أفضل كا٢تبة                                           
 للنيب صلى اهلل عليو وسلم.

         ً              ا٢تبة مطلق ا إال ُب صورتُت:ا١تسألة الثالثة: يقوؿ الفقهاء: ال ٬توز الرجوع ُب 
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                                                                    ً              الصورة األؤب: ما يسمى هببة الثواب، ىبة الثواب ىو أف يهب الشخص لغَته شيئ ا ألجل أف يهبو 
       ً                                                                                 ذلك شيئ ا آخر، وىذه داللة اٟتاؿ تدؿ عليها، فمن وىب ألمَت أو وزير أو غٍت من التجار ال ١تعٌت بينهم 

ً          لذلك قالوا: ا٢تبة دائم ا لؤلمراء أي ليس بينهم قرابة وُب الغالب أنو ال يهبو ٤تبة فيو وإ٪تا يهبو ليعطيو، و                      
واألغنياء ىبة ثواب. كذا ذكر بعض الفقهاء، فهبة الثواب بيع حكمهما حكم البيع، ولذلك يقوؿ عمر بن 

من وىب ىبة لصلة رحم، أو على وجو صدقة، فإنو ال يرجع فيها، كما ُب ا١توطأ:   -رضي اهلل عنو–ا٠تطاب 
. فلو وىبك شخص ثواب، فهو على ىبتو يرجع فيها إذا ٓب يرض منهاومن وىب ىبة يرى أنو إ٪تا أراد هبا ال

ً                                                                                       مسواك ا الذي عند الباب ال يعرفك ورآؾ ذا ىيئة فقاؿ: خذ ىذا السواؾ. ىو ما أعطاؾ إياه ىدية وإ٪تا      
، أعطيتو نصف لاير أقل من قيمة ا١تسواؾ، ا١تسواؾ بريالُت فلو                            ً                ً                                                    أعطاؾ إياه لتعطيو بدلو شيئ ا آخر فتعطيو ماال 

اٟتق أف يقوؿ: أرجع ٕب ا١تسواؾ. بنص حديث عمر؛ ألنو بيع، أىب لك ىذا ا١تاء وأنت ٦تن يوىب ىبة 
–ثواب، ليس ىناؾ قرابة بيٍت وبينك ما أعطيتٍت ما أريد فقلت: أرجع ٕب ا١تاء. إذف ٬توز الرجوع لقوؿ عمر 

تطبيقاهتا الكثَتة ىبة الثواب ُب  وىو قوؿ ٚتاىَت أىل العلم، وىذه الصورة ٢تا فروعها و٢تا -رضي اهلل عنو
ً        قضية ١تا نقوؿ: إف ا٢تبة لؤلمَت كذلك، وعلى سبيل ا١تثاؿ: شخص وىب ىبة ألمَت بلد وىبو أرض ا قاؿ:                                                                               
                                                  ً          ً                           اجعلها مقربة. بعد ستُت سنة أصبحت ىذه األرض تسوى أسعار ا عالية جد ا فجاء ذاؾ الرجل وقاؿ: ىذه 

                                         ً                 إلىداء ألمَت البلد ىي ىبة ثواب وما أعطتٍت شيئ ا عليها وأريد أف ىبة ثواب. ووجد أف الفقهاء يقولوف: إف ا
           ُ                                  ُ                                            أرجع، ىذه ي نزؿ عليها ىبة الثواب لكن طوؿ ا١تدة ي شكل عليها، سكوتك ستُت سنة واآلف تتكلم؟! فهذا 

 ٤تل اإلشكاؿ.
مثل ما                                                           ً                      الصورة الثانية: قالوا: ىبة األب البنو. فإذا وىب األب البنو شيئ ا ٬توز لو أف يرجع فيو، 

سيأٌب معنا بعد قليل حديث النعماف بن بشَت أف أباه قد ٨تلو فأمره النيب صلى اهلل عليو وسلم أف يرجع فيو، 
 فيجوز الرجوع ُب ا٢تبة سواء كانت ىبة زور كما سيأٌب أو ىبة شرعية جائزة فيجوز لو أف يرجع فيها.

جوع ُب ا٢تبة ولو بشرائها، وجاء ُب الشرع ا١تسألة الرابعة: ىنا هنى النيب صلى اهلل عليو وسلم عن الر 
ً                                         النهي عن شراء ما بذلو الشخص مثل ىذه الصورة، وجاء أيض ا صورة أخرى وىي ُب مسألة بيع العينة، فإف                                                     
          ً                                                                                 من باع شيئ ا بثمن نسأ وعرض عليو صاحبو من غَت اتفاؽ منهم أف يشًتيها منو بثمن حاؿ بسعر أقل فإف  
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وف مقاصد الشريعة، وينظروف ١تقاصد النيات دوف الصور يقولوف: ال ٬توز    ً                   ُ    كثَت ا من الفقهاء الذين ي عمل
                                             ً                                             الشراء. بعتك سيارة بعشرة آالؼ مؤجلة وٓب أكن متفق ا معك فجئتٍت بعد يومُت أو ثبلثة أو شهر فقلت ٕب: 

فبل اشًت ىذه مٍت ٓتمسة آالؼ أو ٙتانية. لو كنا متواطئُت على ذلك سواء بالكبلـ أو بالعرؼ الذي بيننا 
                                                                   ُ                  شك أنو بيع عينة وىو حراـ، لكن لو كاف بدوف تواطؤ كأف أجدىا ُب السوؽ ت باع الذي باعها ىو 
صاحبها، فكثَت من أىل العلم وىي رواية قوية ُب ا١تذىب وىي األحوط واألقرب ١تقاصد الشريعة: أنو ال 

نا الذي هنى عن النيب صلى اهلل ٬توز شراؤىا، والعلة فيها ىناؾ مثل العلة ىنا وىو سد الذريعة، فإف البيع ى
عليو وسلم سد الذريعة للرجوع ُب الصدقة وىنا نقوؿ: إف العلة ىو سد الذريعة من الوقوع ُب العينة. لكي ال 

 تكوف عينة.
                                                             ُ               ا١تسألة ا٠تامسة: استدؿ هبذا اٟتديث على مسألة وىي ىل ٬توز للشخص أف ي عطي زكاة مالو 

ى شخص دين مائة ألف فتقوؿ: خذ ىذه ا١تائة ألف سدد هبا ديٍت. للفقَت ليسدد دينو؟ كأف يكوف لك عل
                                                                                    ً يقولوف: ال ٬توز. ألف مثلك كمثل الذي اشًتى صدقتو، فمن أمثلة شراء الصدقة أف تعطي الشخص ماال  
ليسدد دينك الذي ُب ذمتك فكأنك أخذت صدقتك فبل ٬توز، وأما الصورة اليت ٬توز فيها أف تعطي الفقَت 

طلبو ا١تاؿ ا١تبلغ وال تقل لو سدد دينك، فإف سددؾ هبا جاز، أي إف أعطاؾ منها من غَت احملتاج الذي ت
 مشارطة بينكم جاز ولكن با١تشارطة ال ٬توز. ىذه الصورة األؤب.

                                                     ً                                الصورة الثانية: قالوا: ال ٬توز للشخص أف ٬تعل زكاتو إسقاط ا. ودليلهم ىذا اٟتديث؛ ألف اإلسقاط 
قاط؟ يكوف شخص لو على آخر ٜتسة آالؼ لاير، وذلك ا١تدين من أىل الزكاة من شراء ا١تاؿ، كيف اإلس

فيأٌب ىذا الدائن فيقوؿ: أريد أف أسقط الدين فتكوف زكاة. يقولوف: ىذه ال ٕتوز؛ ألف حقيقة ىذا اإلسقاط 
ىو شراء لصدقتو، كيف يكوف شراء لصدقتو؟ أليس صدقتو ٜتسة آالؼ وُب ذمة ذلك ٜتسة آالؼ فكأنك 

                    ً                  أف تكوف الزكاة إسقاط ا بل ال بد أف تكوف  -وىو ا١تذىب–يت صدقة نفسك، فلذلك يقولوف: ال ٬توز اشًت 
ً                           ٘تليك ا. وىذه دليلها حديث الباب.     

 *** المتن ***
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قاؿ: تصدََّؽ عليَّ أبي ببعِض ماِلِو. فقالْت  -رضي اهلل عنو-عن النُّعماف بن َبشير  - ٜٕٓ
حتى ُتشِهَد رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم. فانطلَق أبي إلى رسوِؿ  أمي، َعْمرُة بنُت َرواحة: ال أرضى

)أفعلَت ىذا اهلل صلى اهلل عليو وسلم لُيشِهَدُه على صَدِقتي. فقاؿ لو رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: 
 لصدقَة.فرجع أبي، فردَّ تلك ا )اتَّقوا اهلل، واعِدُلوا بين أوالدِكم(قاؿ: ال. قاؿ:  بوَلِدؾ كلّْهم؟(

 .)فال ُتشِهْدني إًذا؛ فإنّْي ال أشهُد على َجْوِر(وفي لفٍظ قاؿ: 
 .)فَأْشِهْد على ىذا غيِري(وفي لفٍظ: 

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

والنعماف ١تا ولد كاف أبوه قد  -رضي اهلل عنو–أبوه ىو بشَت بن النعماف  :(تصدََّؽ عليَّ أبي) قولو:
ً                                                             يعطيو أرض ا ٯتنحو حديقة، ىذا جاء ُب رواية ابن حباف، وجاء ُب رواية أخرى ُب             ُ      نذر أنو إف و لد أف          

لت  ُ    الصحيح: أف النحل اليت أ عطيها النعماف من أبيو إ٪تا كانت غبلم ا أي عبد ا. ىذه روايتاف ٥تتلفتاف ٛت                          ً         ً                                  ُ                     
 على اختبلؼ اٟتاؿ وأهنا قصتاف، واختلف ُب الًتجيح واألمر ُب ذلك واسع واهلل أعلم.

تصدؽ أي أعطا٘ب فهو با١تعٌت العاـ، فهنا الصدقة ٔتعٌت  :(تصدََّؽ عليَّ أبي ببعِض ماِلوِ ) و:قول
ً                 ً                                                    ا٢تبة، و٬تب ىنا دائم ا أف نعلم أف كثَت ا من ا١تصطلحات الفقهية إ٪تا اتضحت وٖتددت معا١تها ُب قروف                   

فقهاء بعد ذلك جعلوا ا٢تبة متأخرة، فالصدقة ُب معناىا اللغوي ٔتعٌت ا٢تبة من غَت قصد معاوضة، ولكن ال
لبلبن ٢تا معٌت خاص فالفقهاء ٝتوا ا٢تبة لبلبن بالعطية، ومن قرأ ُب كتب الفقو ٬تد أف ىناؾ شيئُت يسموهنا 
                                                                  ً                                 بالعطية: فإذا ذكروا العطية ُب باب ا٢تبات فا١تقصود هبا ا٢تبة لؤلبناء ذكور ا أو بنات، والعطية ُب باب الوصايا 

ىا التربعات اليت تكوف عند مرض ا١توت، ولذلك معرفة مصطلحات العلماء مهم ُب باب أحكاـ العطايا معنا
                                                           ً                                   ىذه اٞتزئية، وقلت قبل قليل: إف الفقهاء ٮتصوف ا٢تبة لؤلبناء ذكور ا أو بنات باسم العطية، لذلك يسموهنا 

 العطايا ولذلك ٬تب العدؿ فيها.
 ً                            ً   ض ا أي حديقة، وإما أف تكوف غبلم ا.إما أف تكوف أر  :(تصدََّؽ عليَّ أبي ببعِض ماِلوِ ) قولو:



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٜٓ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 :(فقالْت أمي، َعْمرُة بنُت َرواحة: ال أرضى حتى ُتشِهَد رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم) قولو:
ىذا الكبلـ من باب التوثيق؛ ألف عمرة ىي اليت طلبت من بشَت بن  -رضي اهلل عنها–إ٪تا قالت عمرة 

ذه العطية، ولكن أرادت من باب التوثيق لكي ال ٭تدث ىناؾ أف يهب البنها ى -رضي اهلل عنو–النعماف 
                                                                      ُ                      نزاع أو خصومة، وتفيدنا ىذه اٞتملة: أف من قوة التوثيق نوع ا١تستشهد فكونو ي ستشهد رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو وسلم أو شخص من أىل العلم يعرؼ طبيعة العقد وصحتو يكوف لو أثر ُب قوتو، ولذلك يقوؿ أىل 

                                                              ً                 ص إذا كاف ُب اجتهاده ىو يرى أف ىذا العقد فاسد ولو كاف العقد ٥تتلف ا فيو فبل ٬توز لو العلم: إف الشخ
أف يتحمل الشهادة وال ٬توز لو أف يؤديها. مثل شخص يرى أف عقد التورؽ ال ٬توز حراـ فبل ٬توز لو أف 

الذي اتفقا على                                   ً                                       يشهده، يعٍت يكتب أنٍت شاىد عليو ٖتمبل  وال أداء أماـ القضاء، شخص يرى أف الزواج
إسراره وعدـ إعبلنو وىو نكاح السر أنو باطل أو فاسد ال ٬توز لو أف يتحمل الشهادة فيها وال أف يؤديها 

 وستمر معنا.
يعٍت يقوؿ لو:  :(فانطلَق أبي إلى رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم لُيشِهَدُه على صَدِقتي) قولو:

 اشهد.
 أي أعطيتهم مثل ما أعطيت النعماف؟. :كلّْهم؟(أفعلَت ىذا بوَلِدؾ  ) قولو:
ىذه  (:             َّ           َ فرجع أبي، فرد  تلك الصدقة   قاؿ: ال. قاؿ: )اتَّقوا اهلل، واعِدُلوا بين أوالدِكم() قولو:

 اٞتملة فيها من الفقو مسألتاف مهمتاف:
رجع ُب ىبتو ا١تسألة األؤب: قولو: فرد تلك الصدقة. وىذا يدؿ على جواز الرجوع ُب عطية األبناء، ف

 .-رضي اهلل عنو–أبوه 
ا١تسألة الثانية: أنو ٬تب العدؿ بُت األوالد ُب العطية، ومن ٓب يعدؿ بُت أوالده ُب العطية فإنو يكوف 

ً                                                             ً        آٙت ا إٙت ا عظيم ا، ودليل إٙتو ىذا اٟتديث فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٝتى فعلو جور ا فقاؿ:  )إ٘ب ال أشهد   ً    ً     
، فمن ٓب يعدؿ بُت أوالده ُب العطية فإنو )إ٘ب ال أشهد على زور(      ً        اه زور ا فقاؿ: ، وُب رواية ٝتعلى جور(

ً   يكوف جائر ا ويكوف فاعبل  لفعل زور فبل ٬توز فعلو آٙت ا إٙت ا شديد ا.      ً    ً                        ً            ً          



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٕٜٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                                               ُ                       ىذه العطية بُت األوالد قبل أف نعرفها لنعلم أف ما ي عطى األوالد شيئُت ٥تتلفُت: 
ً                          ة أو ا٢تبة أف ي عطى أحد األبناء مزيد ا على إخوتو، يقولوف: ىذه األوؿ: يلـز فيو العدؿ، وىي العطي                    ُ             

 ال ٬توز فيها ا١تفاضلة بل ٬تب العدؿ. وكيف يكوف العدؿ؟ قوالف ألىل العلم:
القوؿ األوؿ: أف العدؿ ُب العطية بُت األبناء يكوف بإعطاء البنت والولد سواء. ١تا روي عن قتادة: 

                                       ُ                  فها وحاجتها، وىو مشهور مذىب اٟتنابلة أف ي عطى الولد مثل ما            ً                لو كنت مفضبل  لفضلت األنثى لضع
 ُ                             ً                          ً   ي عطى البنت أعطي الولد ٜتسوف ألف ا تعطى البنت كذلك ٜتسوف ألف ا.

                                                                 ُ                    القوؿ الثا٘ب: أف العدؿ ُب العطية بُت األوالد يكوف بإعطاء الولد ضعف ما ت عطى األنثى. كما قاؿ 
ها اهلل لنا بعد وفاتنا فلنرضها ُب حياتنا. فيعطى الولد مائة بعض أىل العلم أظنو األوزاعي: ىذه قسمة رضي

 ُ                                                                                           وت عطى البنت ٜتسُت، وىذا ىو األقرب ُب العدؿ ُب العطية ُب اٟتياة، وماؿ لو ابن القيم وىو اختيار الشيخ 
 وأغلب ا١تشايخ. -رٛتو اهلل–عبد العزيز 

إٔب زماف، النفقة متعلقة بأربعة أشياء:  الثا٘ب: ال يلـز فيو العدؿ، وىو النفقة والنفقة ٗتتلف من زماف
بالطعاـ، والشراب، وبا١تلبس، وبالسكٌت وبا١تنكح على قوؿ بعض أىل العلم، واألمر ا٠تامس: ضروريات 
اٟتياة من عبلج و٨توه، ىذه األبناء ٮتتلفوف فيها فقد يأكل أحد األبناء أكثر من الثا٘ب، وقد يكوف أحد 

اصة فيحتاج من األجهزة واآلالت ما ال ٭تتاجو اآلخر، ويكوف تزويج الثا٘ب األبناء من ذوي االحتياجات ا٠ت
ُب زماف مؤنتو أكثر من مؤنة األوؿ وىكذا، على رأي من يرى أف نفقة الزواج من النفقة الواجبة إف كاف 

ل ما يلـز          ً                                                                          االبن عاجز ا عنها، وفيها خبلؼ، إذف ىذه النفقة ٮتتلف فيها األوالد فبل نقوؿ: إنو يلـز ٢تذا مث
لذاؾ فقد يكوف أحد٫تا يدرس ُب جامعة ٖتتاج إٔب نفقة والثا٘ب ٓب يكمل دراستو، فهذه من باب النفقة ىذه 

 أمر آخر منفصل.
ا١تسألة الثالثة: أف العطية اليت ٬تب فيها العدؿ بإٚتاع أىل العلم إ٪تا ىي العطية بُت األبناء وال 

ُ                                                 ت عطى الزوجة مثل ما أعطي األوالد. ال ٬تب، يقوؿ القاضي تدخل بينهم الزوجات، فبل نقوؿ: ٬تب أف 
 ،                                                            ُ                                     عبلء الدين ا١ترداوي: باتفاؽ األصحاب ال يلـز إعطاء الزوجة مثلما ي عطى األبناء. أي نعطيها الثمن ال يلـز
                          ُ                                                               لكن من حسن العشرة معها أف ت عطى ما يرضيها. إذف العطية العدؿ فيها خاص باألبناء دوف الزوجات، 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٕٜ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                   ُ                                     ُ                    جات ٬تب العدؿ بينهن أ عطيت إحدى الزوجات ُب مقابلها الثانية ت عطى مثلها ال شك ىذه لكن الزو 
 مسألة أخرى.
                                                             ُ           مىت ٬توز ا١تفاضلة ُب العطية؟ مىت ٬توز أف يفاضل بعض األوالد ُب العطية في عطى بعضهم  :ٔس

 أكثر من بعض؟.
 قالوا: ىذه ٢تا صور: جػ:

ً                العطية إذا كاف الشيء تافه ا. قليل جد ا يعطي األب أحد الصورة األؤب: قالوا: ٬توز ا١تفاضلة ُب            ً                         
          ً     ً            ً                                                               أبنائو شيئ ا يسَت ا، أعطاه طعام ا، وجبة عشاء، ىكذا وٗتتلف األعراؼ ُب تقديره، ىذه ٕتوز فليس اإلنساف 

ً            مطالب ا باٟتد الدقيق جد ا ُب العطية.                ً      
               ً       ً      رضا الباقُت ذكور ا وإناث ا ليس الصورة الثانية: قالوا: إذا كانت بإذف الباقُت. فلو أعطى أحد أبنائو ب

الذكور فحسب فإهنا تصح، ولذلك العمل عندنا ُب احملاكم أف األب إذا أراد أف يعطي ابنو عطية ُب كتابة 
ا بالربا وىذا أمر  ً                   العدؿ يأٌب كاتب العدؿ فيلزمو بأف يكوف ذلك ْتضور باقي أبنائو، ٭تضروا أو يفوضوا أحد                                                                               

 إجرائي.
                                    ً      ً     ً                        : إذا كاف من باب اٞتعالة. كأف ٭تدد أمر ا معين ا سابق ا يقوؿ: من يقـو ٕب بكذا الصورة الثالثة: قالوا

: من ي صلح سيارٌب فلو كذا، من                                                                ً     ُ                       فإ٘ب سأعطيو كذا. من باب اٞتعالة ويستووف ُب العلم والعمل، يقوؿ مثبل 
ألجرة يغسل سيارٌب فلو كذا. ىذا ٦تكن من باب اٞتعالة فهنا يكوف ليست عطية وإ٪تا ىي من باب ا

ُ                                        واٞت عل، واٞت عل ٬توز؛ ألنو مقابل عمل أو مقابل النتيجة.        ُ    
                                                                     ً                 الصورة الرابعة: قالوا: إذا كاف أحد األبناء فيو مزية ٗتصو. كأف يكوف منقطع ا إٔب علم، منشغل 
نع من العطية لفسق فيو، وىذه ذكرىا ا١توفق بن قدامة واختارىا  ، أو منو زيادة بر ألبيو، أو ٯت  ُ                                                           بالعلم مثبل                             ً          

ً                                   حب الفائق لكن ا١تذىب على خبلفها والفتوى وا١تشايخ أيض ا على القوؿ الثا٘ب، فذكر ابن قدامة صا                                                 
وصاحب الفائق أنو ٬توز ا١تفاضلة ُب العطية بينهم ُب ىذه اٟتاؿ، وا١تذىب ال يقوؿ هبذا القوؿ وأف ىذا غَت 

 موجب للتفاضل وإ٪تا ٬تب العدؿ فيها.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٕٜ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

العطية، قلنا قبل قليل: إف ىذا حراـ ال شك فيو، لكن ىل            ً                  : لو أف أب ا فاضل بُت أبنائو ُبٕس
ً    العقد صحيح أـ ليس صحيح ا؟.                       

نقوؿ: من مفاريد ا١تذىب وعليو العمل ُب احملاكم عندنا أف العقد باطل فيجوز إفساده ولو بعد  جػ:
ً                                          الوفاة، فلو أف أب ا أعطى أحد أبنائو أرض ا وٓب يعط الباقُت، فيجوز للباقُت أف يرفعوا د عوى إثبات أف ىذه                  ً                    

             ً                                                                               عطية وليست بيع ا وال معاوضة فيفسخوا ىذا العقد ويرد لباقي الورثة، وىذه من مفاريد ا١تذىب؛ ألف كثَت 
من ا١تسائل ُب العقود ٢تا حكماف؛ تكليفي ووضعي، التكليفي: جائز وحراـ، والوضعي: صحيح وفاسد، 

الدليل عليو أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: التكليفي انتهينا منو والوضعي كذلك نقوؿ: العقد فاسد. و 
 .)ال أشهد على زور(

                                      ً                                                 ً   ا١تسألة الرابعة: قضية الشهادة ال ٕتوز ٖتمبل  وال أداء للعقد الفاسد وال الباطل ولو كاف العقد ٥تتلف ا 
فيو فبل ٬توز للشخص أف يشهد على عقد يرى ىو بناء على اجتهاد صحيح أو تقليد سائغ يرى أنو فاسد 

 شهد عليو.في
 *** المتن ***

، أف النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم عاَمَل أىَل -رضي اهلل عنهما-وعن عبد اهلل بن ُعمر  - ٜٕٔ
 خيبَر بَشْطِر ما يخرُج منها، من ثمٍر، أو زرٍع.

 :*** الشرح ***
وىو من األحاديث ا١تشكلة اليت طاؿ فيها  -رضي اهلل عنهما–ىذا حديث عبد اهلل بن عمر 

 ختبلؼ بُت الفقهاء. وسنمر على االختبلؼ على سبيل السرعة.اال
 مفردات الحديث:

ا١تراد بأىل خيرب يهود بٍت قريظة وىنا  :(أف النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم عاَمَل أىَل خيبرَ ) قولو:
اليهود ٓب يكونوا مالكُت لؤلرض؛ ألف األرض انتقل ملكها للمسلمُت إما أهنم ملكوىا ىم ُب عمـو مصلحة 

 ا١تسلمُت، أو وزعها النيب صلى اهلل عليو وسلم على بعض الصحابة كعمر وغَته.
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ليو وسلم لليهود: ازرعوا ىذه األرض واسقوىا قاؿ النيب صلى اهلل ع :(بَشْطِر ما يخرُج منها) قولو:
والذي ٮترج من ٙترىا نصفو لكم ونصفو للمسلمُت. و١تا عاقد النيب صلى اهلل عليو وسلم ىذا العقد كاف 

 باب غٌت لو، كاف أوؿ فتح لو فتخ خيرب وكاف باب غٌت للمسلمُت بعد خيرب صلوات اهلل وسبلمو عليو.
وىذه –تقتضي ا١تغايرة وال تقتضي الشك، فدؿ ذلك على أف  )أو( ىذه :(من ثمٍر، أو زرعٍ ) قولو:

النيب صلى اهلل عليو وسلم عاقد أىل خيرب على الثمر وعلى الزرع، وا١تعاقدة على الثمر يسمى  -مسألة مهمة
ً       مساقاة وا١تعاقدة على الزرع يسمى مزارعة، ومعٌت ا١تساقاة: أف يكوف ىناؾ شجر نابت فأعاقد شخص ا على                                                                                      

                      ً                                                               ـو بسقيو على أف لو جزء ا من ٙترتو، ىذا يسمى السقي، فدوره العمل فقط يسقي ا١تاء فقط وما ُب أف يق
حكم السقي، أما ا١تزارعة: فهو أف يأٌب باألرض البيضاء فيزرعها يقـو بزراعتها من جديد فيقـو ببذرىا وغَت 

 ذلك من األمور، أصبح عندنا صورتاف:
اىا الشجر قائم، فقوؿ ٚتاىَت أىل العلم أهنا ٕتوز إال اٟتنفية وال الصورة األؤب: ا١تساقاة، وقد عرفن

 شك أهنا جائزة.
الصورة الثانية: ا١تزارعة، واٞتمهور أهنا ال ٕتوز، والصحيح: أهنا ٕتوز؛ ألف اٟتديث نص فيها فمن 

قاؿ بعض مثل ما -من باب الشك. وبعضهم يقوؿ: إذا كانت من باب التبع  )أو(قاؿ: إهنا ال ٕتوز. قاؿ: 
 فيكوف زرع واألصل السقي فتكوف الشيء القليل والقليل معفو عنو. -الشافعية وبعض ا١تالكية

أنو ٬توز عقد ا١تساقاة وحده، وعقد ا١تزارعة وحده، والشخص إذا كاف لو أرض بيضاء  والصحيح:
ً                           وأراد أف يؤجر شخص ا ليزرعها فإف لو أربع صور:                  

بينهما إجارة، يقوؿ: خذ ىذه األرض وىذه ا١تزرعة وأعطن ُب كل الصورة األؤب: أف يكوف العقد 
              ً                                                                                  شهر أجرة، مبلغ ا ما. فهذا ٕتوز باتفاؽ أىل العلم، والدليل عليها حديث رافع الذي سيأٌب أنو ٬توز الكراء 

َ                  بالو رؽ بالذىب والفضة.     
قوؿ: خذ ىذه الصورة الثانية: أف يكوف عقده معو من باب ا١تزارعة أي من باب ا١تشاركة، كيف؟ ي

األرض وازرعها وٕب نصف ما ٮترج منها. وقد ثبت عن تسعة من الصحابة أنو فعلها أي ا١تزارعة، وىو 
الصحيح من قوٕب أىل العلم وىو قوؿ ا١تذىب وذكرت من خالف فيو. إذف ىذه الصورة الثانية وىي ا١تزارعة 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٕٜ٘
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اىا مزارعة، ٝتاىا مشاركة، ٝتاىا إجارة،                                  ً                     وىي ٕتوز وىي مشاركة على الناتج، طبع ا ا١تزارعة ٕتوز سواء ٝت
 فاٟتكم مزارعة.

الصورة الثالثة: أف يؤاجره على األرض على أف يأخذ زرع جهة معينة منها، يقوؿ: ازرع ىذه األرض 
ً            وا١تنطقة الفبلنية ما ٮترج من ىذه ا١تنطقة ٕب وما عدا ىذه ا١تنطقة لك. فلم ٭تدد جزء ا مشاع ا وإ٪تا حدد       ً                                                                         

ىذه ال ٕتوز وتسمى ا١تخابرة وىي مؤاجرة األرض على جزء معُت منها، وا١تزارعة مشاركة ُب     ً      ً  جزء ا معين ا،
ً             أرض على جزء مشاع ا من نتاجها.                 

الصورة الرابعة: أف ٬تمع بُت اإلجارة وا١تزارعة، فيقوؿ للعامل: خذ ىذه األرض وأعطٍت عشرة آالؼ 
قد وىو جائز، والدليل عليو حديث الباب، ُب السنة إضافة لنصف ما فيها. فهذا من ٚتع عقدين ُب ع

فالنيب صلى اهلل عليو وسلم عامل أىل خيرب بشطر ما ٮترج منها من ٙتر أو زرع، فدؿ على أنو عقداف؛ عقد 
ٙتر وىو ا١تساقاة، وعقد زرع وىو ا١تساقاة عقداف ٥تتلفاف فجمعهم النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب عقد واحد، 

لدين ولو رسالة فيها أنو ٬توز اٞتمع بُت عقد اإلجارة وعقد ا١تزارعة ُب عقد واحد، ولذلك اختار الشيخ تقي ا
 وا١تذىب وقوؿ اٞتماىَت أنو ال ٬توز، والصحيح: أنو ٬توز.

                                                                           ً           إذا عرفت ىذا التقسيم األربع صور ُب غَت ا١تساقاة، ا١تساقاة اٞتمهور على أنو ٬توز خبلف ا للحنفية، 
                                                 ً   أف ٕتمع أحاديث الباب كلها وتلتئم عندؾ وال ٗتتلف مطلق ا.فإذا عرفت ىذا التقسيم استطعت 

 *** المتن ***
قاؿ: كنَّا أكثَر األنصار َحْقاًل، فُكنَّا نْكِري  -رضي اهلل عنو-عن رافع بن َخِديِج  - ٕٜٕ

األرَض على أّف لنا ىذه ولهم ىذه، فربما أَخرجْت ىذه ولم ُتخرْج ىذه، فنهانَا عن ذلك، فأما الَوِرُؽ 
َهنا.  فلم يَػنػْ

ولُمسلٍم: عن حنظلة بَن قيٍس قاؿ: سألُت رافع بن َخِديج عن كراِء األرِض بالذَّىِب والَوِرِؽ؟ 
فقاؿ: ال بأَس بو. إنما كاف الناُس يؤاجُروَف على عهِد رُسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بما على 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٜٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ُك ىذا ويسَلُم ىذا، ويسلُم ىذا ويْهِلُك ىذا، ولم الَماِذيَانَاِت، وأقباِؿ الجداِوؿ، وأشياَء من الزرِع، فَيهلِ 
 يكن للناِس كراٌء إال ىذا، فلذلك زَجَر عنو، فأما شيٌء معلوـٌ مضموٌف فال بأَس بو.

 الماذيانات: األنهاُر الكبار. والجدوؿ: النهُر الصغير.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
 يعٍت بٍت حارث من األوس. :(كنَّا أكثَر األنصار َحْقاًل ) قولو:
لنا ىذا اٞتزء وألولئك ا١تزارعُت ىذا  :(فُكنَّا نْكِري األرَض على أّف لنا ىذه ولهم ىذه) قولو:

 اٞتزء.
 رٔتا أخرج جزؤنا وٓب ٮترج جزؤىم أو العكس. :(فربما أَخرجْت ىذه ولم ُتخرْج ىذه) قولو:
 لم.أي النيب صلى اهلل عليو وس :(فنهانَا عن ذلك) قولو:
َهنا) قولو: أي اإلجارة منفردة فلم ينهنا، فالذي هنى عن النيب صلى اهلل عليو  :(فأما الَوِرُؽ فلم يَػنػْ

                                                       ُ             وسلم ُب ىذا اٟتديث إ٪تا ىو اٞتزء احملدد من ا١تزارعة وىو الذي ي سمى ا١تخابرة.
 أي على األهنار. :(على الَماِذيَانَاتِ ) قولو:
 وىذا عقد اإلجارة. :(ال بأَس بوفأما شيٌء معلوـٌ مضموٌف ف) قولو:
 ١تاذا قلنا ىذا الكبلـ؟. س:
روي عنو بأكثر من ستة ألفاظ، وبعضها هنى عن  -رضي اهلل عنو–ألف حديث رافع بن خديج  جػ:

ا١تزارعة، فحديث رافع بن خديج ىذا ىو سبب ا٠تبلؼ القوي ُب ىذه ا١تسألة، والصحيح كما قاؿ اإلماـ 
قاؿ: إف حديث رافع حديث ٥تتلف لو صيغ. ونرجح من صيغو ما ثبت ُب أٛتد ١تا ذكر حديث رافع 

الصحيحُت ٦تا اختاره ا١تصنف قبل قليل وىو الذي ٕتتمع بو األدلة وتأتلف وال ٗتتلف، وأما ما جاء من 
رواية أنو هنى عن ا١تزارعة فإف ىذه األلفاظ كما ذكرت قبل ٓب تكن قد تواضع العلماء على ىذا ا١تعٌت 
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٢تا وإ٪تا كانت ٔتعناىا العاـ اللغوي، فلذلك جاء اٟتديث مرة بالنهي على ضعف اٟتديث فيو،  ا١تخصوص
                            ً            وجاء باإلباحة وىو األصح إسناد ا، واهلل أعلم.
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 ٖٙالشريط: 
 *** المتن ***

قاؿ: قضى النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم  -رضي اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل  - ٖٜٕ
 ْت لو.بالُعْمَرى لمن ُوىب

)َمْن أعمَر ُعمرى لو ولَعِقبو، فإنّها للذي ُأعِطَيها. ال ترجُع إلى الذي أعطاىا؛ ألنو وفي لفٍظ: 
 .أعَطى عطاًء وقعْت فيو المواريُث(

أف يقوَؿ: ىي لَك  -أجاَز رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يالت-وقاؿ جابٌر: إنما الُعمَرى 
 َت، فإنها ترجُع إلى صاِحبها.ولَعقبك. فأما إذا قاؿ: ىي لك ما عش

)أمِسُكوا عليكم أمواَلُكم، وال تُػْفِسُدوىا؛ فإنو من أعمَر ُعمرى فهي للذي وفي لفٍظ لُمسلِم: 
 .ولعقِبِو( -حيِّا وميًتا-ُأعِمَرىا 

 :*** الشرح ***
 ُب العمرى والرقِب، وقبل -رضي اهلل عنهما–حديث جابر بن عبد اهلل  -رٛتو اهلل–ذكر ا١تصنف 

أف نقف مع حديث النيب صلى اهلل عليو وسلم وبياف ألفاظو ومعانيو من الفقو ال بد أف نبُت معٌت العمرى 
                            ُ    والرقِب وٖتت أي أبواب الفقو ت بحث.

 تعريف العمرى والرقبى:
، أرض ا، دابة، جارية، أو غَت  ً                       العمرى والرقِب ىي صورتاف من صور ا٢تبة اليت يهب بو ا١ترء غَته ماال      ً                                                           

الف ا٢تبة ا١تعتادة بأهنا ىبة مؤقتة، إذ األصل ُب ا٢تبة أف تكوف دائمة، وىبتك ىذه ذلك،  ُ                                                                          ولكن ىذه ا٢تبة ٗت                
السيارة فتتملك ىذه السيارة فتكوف ُب ملكك أبد األبد، وأما العمرى والرقِب فإهنا ىبة مؤقتة ْتد، وسيأٌب 

ٮتتلف اٟتكم فيها باختبلؼ الصيغة،  معنا بعد قليل أف ٢تا ثبلث صيغ وكل واحدة من ىذه الصيغ الثبلث
ا يتعامل هبا اآلف وإ٪تا ىو أمر   ً                              وىذه العمرى والرقِب ُب اٟتقيقة قل  تعامل الناس هبا بل ٓب ٯتر علي أف أحد                                    ّ                              
كاف يتعامل بو الناس ُب الزماف األوؿ، وقد جاء عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب بعض الروايات النهي عن 
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لك كما جاء ُب بعض الروايات من حديث مسلم أف العمرى والرقِب فيها إفساد العمرى والرقِب وعلل ذ
ً     ً         ّ                                                للماؿ، إذ ال يكوف ا١تلك عليها ملك ا تام ا كما عرب  أبو الفرج ابن رجب ُب القواعد أف ا١تلك عليها ناقص                                

ِ                    سواء للم ع م ر أو للم ع م ر كبل٫تا على حد سواء.  ْ  ُ         َ  ْ  ُ         
 أعمرت إياىا. أي جعلتها لك عمرؾ، طواؿ العمرى: ىو أف يقوؿ الشخص آلخر: ىذه العُت

يت عمرى من باب العمر  ُ                      عمرؾ ىي لك، أو يقوؿ: أعتمرىا لك ولورثتك من بعدؾ، أو ىي لك عمرى. ٝت                                                                  
 ىي لك ُب عمرؾ أو عمرؾ وعمر ورثتك من بعدؾ وىكذا.

الرقِب: وىي قريبة من العمرى وىي أف يقوؿ: ىي لك فإف مت قبلك ملكتها، وإف مت قبلي 
عت إٕب. ٔتعٌت أف يقوؿ: ىذه العُت وىبتها لك لكنها تبقى لآلخر منا وفاة. يتملكها ا١تلك التاـ اآلخر رج

                           ً                                                                منا وفاة، فالذي ٯتوت منا أوال  ينفصل ملكو عن ىذه العُت فتصبح للثا٘ب، وىي ىبة ليست بيع، إذ البيع 
 هبذه الصيغة ال ٬توز كما سنذكر.

ا ىبة مؤقتة، واألصل ُب البيوع أال تكوف مؤقتة كما سبق معنا، و٤تل اإلشكاؿ ُب العمرى والرقِب أهن
                                                                     ً                        فبل يصح أف تقوؿ: بعتك ىذه السيارة ١تدة كذا ٍب ترجع ٕب السيارة. ىذا ليس بيع ا ىذا إما إجارة أو عقد 
                                            ً     ً                                    آخر ٮتتلف عنو، وعقد البيع ٮتالف عقد اإلجارة خبلف ا كلي ا، لكن ُب التربعات ُب ا٢تبات ىل ٬توز ىذا 

شيء أـ ال؟ القاعدة عند الفقهاء: أف األصل ُب ا٢تبات أف تكوف مؤبدة ال مؤقتة وٓب يستثنوا من ذلك إال ال
العمرى والرقِب، وخالف ُب ذلك بعض أىل العلم وسأشَت ٠تبلفهم وىو خبلؼ الشيخ تقي الدين عند هناية 

 شرح صور الرقِب والعمرى.
ً                د الرقِب والعمرى ٥تتل ف فيو جد ا عند الفقهاء، ولنعلم أف خبلؼ الفقهاء ُب قضية ما حقيقة عق         َ                  

ولكي نفهم ىذا فهم الفقهاء لتكييف ىذا العقد ونظائره ٬تب أف نعرؼ ىذا التقسيم: أف من وىب لغَته 
    ً      ً                 شيئ ا مؤقت ا ينقسم إٔب قسمُت: 

األوؿ: أف يكوف قد وىب منفعة فقط، كيف يهب ا١تنفعة؟ أعطيك السيارة أقوؿ: استخدـ السيارة 
 ً                 ً                                                                    ر ا، سنة. ما دمت حي ا استخدمت ا١تنفعة ٓب أىبك العُت ىي ىبة للمنفعة، العمرى والرقِب ىبة للعُت شه

ً       فلذلك أصبح فيها ٤تل اإلشكاؿ، إذف ا٢تبة للمنفعة ٢تا اسم آخر وسبق معنا قبل عقد مشهور جد ا ىبة                                                                                  



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٖٜٓ
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قتة فهو عقد جائز ٬توز الرجوع منفعة األعياف ىو عقد العارية، العارية ال بد أف تكوف مؤقتة فإف ٓب تكن مؤ 
فيو وقت ما يشاء الذي فعل ىذا العقد فإف مات ا٨تل العقد اٞتائز، فإف العقود اٞتائزة تنفسخ بالوفاة. إذف 

 عرفنا األمر األوؿ: أف ىبة ا١تنافع ىي العارية وليست ىي العمرى والرقِب.
للعُت، العُت ىذه كلها لك ولكنها الثا٘ب: أف يكوف قد وىب العُت، وىي العمرى والرقِب وىي ىبة 

مؤقتة بأجل، وسيأٌب صور التوقيت الثبلث، العُت كلها وليس منفعتها، وبناء على ذلك ١تا تعارض عند  
: التمليك كيف يكوف مؤقت ا؟ فبل ٬تتمع، التمليك مع التأقيت، فاختلفوا                                ً                       ً                                         الفقهاء أمراف: تعارض عندىم أوال 

 ثبلثة آراء:ُب تكييف عقد العمرى والرقِب على 
القوؿ األوؿ: أف العمرى والرقِب ٘تليك للمنفعة فقط دوف العُت. وىو قوؿ اإلماـ مالك وأصحابو،  
كأف يقوؿ: خذ أعمرتك ىذه السيارة. إذف لك ىذه السيارة خذىا واستفد منها كأهنا من باب العارية، 

نيب صلى اهلل عليو وسلم هنى عنها وقاؿ: واٟتقيقة أف العمرى والرقِب ليست عارية؛ ألف العارية ٢تا حكمها وال
، وأجاز الرجوع ُب العارية، بينما العمرى والرقِب ال ٬توز الرجوع فيها فبل حكم مستقل )ال تفسدوا أموالكم(

 خاص هبا.
القوؿ الثا٘ب: أف العمرى والرقِب حكمهما كحكم الوقف. فيكوف ٘تليك للعُت مع ا١تنفعة بشرط 

د ُب رواية حنبل بن إسحاؽ ابن أخيو على أف العمرى والرقِب والوقف سواء ٖتبيس األصل، وقد نص أٛت
وىي رواية قوية عنو، فيكوف حكمها كحكم الوقف ٘تليك للعُت وللمنفعة فيكوف ا١تلك عليها قاصر، ولذلك 

ية                ً                         عن رجل أعمر رجبل  آخر جارية قاؿ: ىذه اٞتار  -ُب رواية يعقوب بن ٓتتاف وغَته-١تا سئل اإلماـ أٛتد 
لك عمرى. ىل ٬توز لو أف يطأىا؟ قاؿ: ال يطأىا. ١تاذا؟ ألف األصل لو كانت عارية فإف اٞتارية ال توطأ 
بالعارية؛ ألهنا منفعة أو أجَتة وإ٪تا توطأ با١تلك التاـ، فهنا إ٪تا حكم اإلماـ أٛتد على عدـ جواز وطأ اٞتارية 

 اليت حازىا عمرى؛ ألف ا١تلك عليها ناقص كالوقف.
                                                           ً   ُ                       ً  ؿ الثالث: أف ا١تلك عليها تاـ. كأهنا عطية أو ىدية، ولذلك أحيان ا ي لغوف شرط التأقيت وأحيان ا القو 

يبقونو، وىو ا١تذىب ا١تعتمد وىو قوؿ اٞتمهور، إذف ١تا يقوؿ شخص آلخر: أعمرتك ىذه الدار أو أعمرتك 
ويدؿ على ذلك حديث النيب  ىذه السيارة. كأنو يقوؿ: ىذه السيارة ُب ملكك ٘تليك كامل للعُت وا١تنفعة.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٜٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

      ِ    ، إذف م لك )ال ترجع إٔب الذي أعطاىا؛ ألنو أعطى عطاء وقعت فيو ا١تواريث(صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
 تاـ.

                                        ً                                               ا١تسألة الثانية: لنعلم أف العمرى والرقِب مع ا ٢تا ثبلث صيغ، إذا عرفنا الثبلث صيغ عرفنا اٟتكم، 
العقد الذي تعود إليو العمرى والرقِب، ىنا نتكلم عن صور فقد تكلمت عن التكييف أو التوصيف ما ىو 

 العمرى والرقِب وحكم كل صورة، نقوؿ: العمرى والرقِب ٢تا ثبلث صيغ:
الصيغة األؤب: أف تكوف عمرى مطلقة ببل شرط، يقوؿ: أعمرتك ىذه السيارة ىي لك عمرؾ 

  ً                       ُ         طلق ا. فيكوف ملك تاـ للذي أ عمرت لو ولورثتك من بعدؾ. فيقولوف: ىذا ملك تاـ ال تعود للذي أعمرىا م
)أمسكوا فيجوز بيعها كأنو ملكها فيجوز لو التصرؼ الكامل، ولذلك قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

، ألف بعض الناس يظن أهنا ال تكوف من باب اإلفساد، لكن النيب صلى اهلل عليكم أموالكم وال تفسدوىا(
، إذف حكم النيب صلى اهلل عليو ذي أُعمرىا حًيا وميًتا ولعقبو()من أعمر عمرى فهي للعليو وسلم قاؿ: 

 وسلم أهنا ملك تاـ. إذف ىذه الصيغة األؤب وىي العمرى ا١تطلقة اليت ال شرط فيها.
الصيغة الثانية: العمرى ا١تشروطة، يقوؿ: أعمرتك ىذه الدار، أعمرتك ىذه السيارة، أعمرتك ىذا 

ً     ً    عود إٕب إذا مت. ىذه تسمى ا١تشروطة، وغَت ا١تشروطة تصبح ملك ا تام ا، الكتاب، أعمرتك ىذا القلم لكن ي                                                     
 لكن ا١تشروطة ىذه أعمرتك على أنك إذا مت عادت إٕب، فهل نعمل هبذا الشرط أـ ال؟ روايتاف:
)فهي للذي الرواية األؤب: أف ىذا الشرط باطل. ألهنا عمرى والنيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

ُ                        ُ                         ، وٓب يفرؽ بُت أهنا ش رط فيها ىذا الشرط أـ ٓب ي شرط فيها ىذا الشرط. وىي ا ولعقبو(أُعمرىا حًيا وميتً                   
                                                                  ً              مشهور ا١تذىب فا١تذىب أف ىذا الشرط ٮتالف مقتضى العقد فيكوف الشرط ملغي ا والعقد صحيح.

الرواية الثانية: أف ىذا الشرط صحيح. فيكوف حكمها كحكم الرقِب وإف كانت بصيغة العمرى، 
                                         ُ                                        يار الشيخ تقي الدين، فيكوف الذي مات الذي أ عمرىا تعود لصاحبها؛ ألجل الشرط وليس ألجل وىي اخت

الصيغة بكلمة عمرى؛ ألف العمرى ىذه ٣ترد الصيغة النيب صلى اهلل عليو وسلم حكم بأهنا ال تعود لكن ال 
                     ً  بد أف يزيد عليها شرط ا.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٖٜ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

عٍت كل واحد من االثنُت يرتقب موت الصيغة الثالثة: ىي الرقِب وىو أف يقوؿ: ىي لك رقِب. ي
يت رقِب، والذي ٯتوت منهم األوؿ تنتقل العُت لآلخر فَتقب كل واحد منهما موت  ُ                                                                    صاحبو لذلك ٝت             
ً                                                                      صاحبو، والرقِب أيض ا فيها خبلؼ ىل حكمها كحكم العمرى فيلتغي الشرط فتكوف ١تلك الذي لو أـ ال؟                  

تعود ١تشًتطها، ولذلك قاؿ جابر: أما إذا قاؿ: ىي لك ما الصحيح: ٟتديث جابر الرواية الثانية أف الرقِب 
 عشت فإهنا ترجع إٔب صاحبها. وقت ما ٯتوت األوؿ منهما تعود لو.

وذىب الشيخ تقي الدين إٔب أف ىذا اٟتديث يدؿ على أنو ٬توز أف تكوف ىناؾ ىبة مؤقتة، فيجوز 
سيارة مدة سنة جاز لك أف تأخذ ىذه                 ً                                       أف هتب الشخص شيئ ا فًتة مؤقتة على أف يرجعها لك، فلو وىبتك

السيارة فما دامت من ا١تثليات تستخدمها وتبيعها وبعد السنة تردىا ٕب مثلها أو ترد ٕب عينها مع االستهبلؾ 
الذي يكوف فيها، فا٢تبة ا١تؤقتة على اختيار الشيخ تقي الدين ٕتوز وأٟتقها بغَتىا من العقود كالقروض، 

ً          رى ويقوؿ: إهنا تؤوؿ إٔب تلك العقود. واٟتقيقة ىي مسائل دقيقة جد ا تصورىا             ً          وأٟتقها أحيان ا بعقود أخ                                                           
 واضح.

 مفردات الحديث:
ىذا قضاء من النيب صلى اهلل : (قضى النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم بالُعْمَرى لمن ُوىبْت لو) قولو:

ً           ً                                                      عليو وسلم أف من أعمر شخص ا لغَته شيئ ا فإهنا للموىوبة لو أصحبت ىبة، فنستفيد من ىذه اٞتملة أف                         
العمرى ىبة وليست ىبة للمنافع فقط فتكوف من باب العارية وإ٪تا ىبة لؤلعياف فالنيب صلى اهلل عليو وسلم 

 .)١تن وىبت لو(قاؿ: 
ً     ً                              لعمرى ٘تليك للعُت، فتكوف ُب ملكو ملك ا تام ا فيجوز لو كامل التصرؼ فيها، األمر الثا٘ب: أف ا                                 

وىنا ١تا قرر الفقهاء ىذا الشيء أشكل عليهم قوؿ أٛتد كيف ال يطأىا؟ قاؿ القاضي أبو يعلى: إف ىذا 
 القوؿ من أٛتد من باب الورع. لوجود ا٠تبلؼ القوي مع ا١تالكية وغَتىم ُب مسألة العمرى والرقِب.

                  ً              إذا أعمر الشخص شيئ ا لغَته ولعقبو  :(َمْن أعمَر ُعمرى لو ولَعِقبو، فإنّها للذي ُأعِطَيها) قولو:
          ُ                             ً                                                        فإهنا للذي أ عطيها ال ترجع للذي أعطاىا مطلق ا، وىذه استدؿ هبا الفقهاء قالوا: سواء استثٌت أـ ٓب يستثن، 

                ً                          إف اشًتطها إعماال  للرواية الثانية اليت ستأٌب.                                          ُ              شرط أـ ٓب يشرط. والرواية الثانية: أف الشرط ي عترب فتعود لو 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٖٜ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

علل النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو ملك تاـ ٕتري  :ألنو أعَطى عطاًء وقعْت فيو المواريُث() قولو:
 فيو ا١تواريث.

أف يقوَؿ: ىي  -التى أجاَز رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم-وقاؿ جابٌر: إنما الُعمَرى ) قولو:
ىنا قوؿ جابر: إ٪تا العمرى اليت أجاز. معٌت أجاز ليس ىناؾ عمرى ٤ترمة، نعم ىناؾ عمرى  :(لَك ولَعقبك

منهي عن فعلها ابتداء ولكنها مصححة، جاء ُب بعض الروايات أف النيب صلى اهلل عليو وسلم هنى عن 
ي وقد ذكرنا ىذه                                       ُ                                        العمرى والرقِب. والنهي ىذا ليس هني أنو ي بطل العقد؛ ألف القاعدة عند الفقهاء ُب النه

 القاعدة ١تا قلت: النهي ىل يقتضي الفساد أـ ال؟ ثبلثة آراء:
                       ً   األوؿ: يقتضي الفساد مطلق ا.

ً           الثا٘ب: يقتضي الفساد إذا كاف النهي متجه ا لذاتو أو شرطو دوف أف يكوف النهي متجه ا لوصف من                                        ً                                      
 أوصافو فبل يقتضي الفساد.

اهلل فهو يقتضي الفساد، والنهي إذا كاف ٟتق العباد ُب الثالث: وىو األقرب أف النهي إذا كاف ٟتق 
                     ً            العقود فإنو يكوف معلق ا على إذهنم.

عمر الذي تربع ووىب، فاٟتق ألجلو، فهنا ١تا أسقط 
 
                                           ىنا العمرى والرقِب هن ي عنها ألجل حق ا١ت
ُ
                 ُ                   

ُ                                                                   حقو الذي هن ي عنو ألجلو فنقوؿ: إف العقد صحيح؛ ألنو ىو صاحب اٟتق فتنازؿ، مثل عندنا ١تا نقوؿ على           
قوؿ ٚتاىَت أىل العلم أف من طلق امرأة ُب اٟتيض أو ُب الطهر الذي جامعها زوجها فيو فإف الطبلؽ واقع؛ 

ُ     وقد ثبت من طريق أكثر من عشرة من أصحابو أنو قاؿ: ح سبت  -رضي اهلل عنهما–ٟتديث ابن عمر                                                  
سب. وىي رواية  ُ               علي. ما عدا رواية أيب الزبَت ا١تكي قاؿ: ٓب ٖت  شاذة، ١تاذا وقع مع إف النيب صلى اهلل عليو                                        

                                                                        ً         وسلم هنى عن الطبلؽ ُب اٟتيض؟ ألف الطبلؽ ُب اٟتيض ١تصلحة ا١تطلق فلما كاف ا١تطلق راضي ا بإسقاط 
حقو فنقوؿ ىنا: وقع الطبلؽ. والذين ال يوقعوف الطبلؽ ُب اٟتيض يقولوف: إف النهي ىنا ليس ١تصلحتو وإ٪تا 

يأٌب ٤تل التنزيل بُت الفقهاء، واألقرب األوؿ وىو قوؿ ٚتاىَت أىل العلم أف الطبلؽ ٟتق اهلل عز وجل. وىنا 
 واقع.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٖٜٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

يقوؿ جابر ُب ىذه اٞتملة:  :(فأما إذا قاؿ: ىي لك ما عشَت، فإنها ترجُع إلى صاِحبها) قولو:
                                                                                  ُ     إف العمرى اليت قصد النيب صلى اهلل عليو وسلم أهنا تكوف ملك للموىوب لو ىي ا١تطلقة أما اليت ي شًتط 
فيها الرجوع وىي إذا قاؿ: ىي لك ما عشت. فإهنا ليست عمرى وإ٪تا ىي ىبة للمنافع فتكوف عارية، أما 

 ا. فتكوف عارية.إف قاؿ: ىي لك ما عشت فإهنا ترجع إٔب صاحبه
ىنا هنى النيب صلى اهلل  :(وفي لفٍظ لُمسلِم: )أمِسُكوا عليكم أمواَلُكم، وال تُػْفِسُدوىا) قولو:

عليو وسلم عن ىذا العقد؛ ألف بعض الناس يظن أف ىذا العقد لو حكم فلما بُت النيب صلى اهلل عليو وسلم 
مطلقة فبل تظن أهنا سًتجع لك ُب يـو من األياـ،  أهنا ال تعود إليو قاؿ: ال تفسد عليك مالك اجعلها ىبة

                ً                                                                                أو ٕتعل أمرؾ مبني ا على الظن أيكم يعيش األوؿ، فإما أف تتصدؽ بالكلية وهتبها ىبة تامة، وإما أف تبقيها 
 ُب مالك.

ُ        أي الذي و ىبت لو. :(ولعقِبوِ  -حيِّا وميًتا-فإنو من أعمَر ُعمرى فهي للذي ُأعِمَرىا ) قولو:          
 ا١تشروطة ىل ىي عارية؟. العمرى :ٔس
 العمرى ا١تشروطة ليست عارية ٢تا حكم العارية من بعض األوجو. جػ:
 الفرؽ بُت العمرى ا١تشروطة والرقِب؟. :ٕس
                              ً                                                 الرقِب يقوؿ: الذي يعيش منا ثاني ا ىي لو. أعطيك ىذا الكأس يبقى لك إف مت قبلك صارت  جػ:

يرقب صاحبو، أما العمرى ا١تشروطة أف أقوؿ: ىي  ملكك وإف مت قبلي رجعت إٕب، ىذه الرقِب، كل منا
لك إٔب أف ٘توت، ىي لك ما عشت فإذا مت أنت سواء أنا حي أو ميت تعود ٕب أو لورثيت من بعدي. 

 ولذلك الرقِب ال ٬توز بيعها.
 *** المتن ***

يمنعنَّ )ال ، أّف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: -رضي اهلل عنو-عن أبي ُىريرة  - ٜٕٗ
. ثم يقوؿ أبو ُىريرة: مالي أراُكم عنها ُمعِرضين؟ واهلل ألرمينَّ بها جاٌر جارَه أف يغِرَز خَشبُو في جدارِه(

 بين أكتافكم.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٜ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

ُب البيوت القدٯتة كاف الشخص إذا أراد  :ال يمنعنَّ جاٌر جارَه أف يغِرَز خَشبُو في جدارِه() قولو:
     ً                                                                            عل سقف ا لبيتو فإنو ال ٯتكن أف ٬تعل ىذا السقف إال وقد اعتمد على جدار صاحبو فيعتمد على أف ٬ت

                                                                          ً                جدار صاحبو ُب األسقف، ىذا ا١تراد، إذف ا١تراد بالغرز ليس ٣ترد أف يوضع شيء اعتماد ا عليو، وإ٪تا أف 
عل على السقف كسقف و٨توه، وي قاس عليو أمور أخرى سنذكرىا ُب ٤تلو، ىذا ا لوضع إذا أراد الشخص ُ                          ُ                                        ٬ت 

)ال ٯتنعن جار جاره أف يغرز خشبو ُب                         ً                               أف يضع على جدار جاره شيئ ا فالنيب صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ: 
، ٬تعلو ُب جداره فيعتمد سقفو على جداره، وىذا األمر من النيب صلى اهلل عليو وسلم اٞتمهور على جداره(

              ً                              ف الشخص ليس ٣ترب ا على بذؿ منفعة ملكو إال بإذف. أنو من باب الندب وليس من باب الوجوب، قالوا: أل
رب على أف تبذؿ منفعة ما إال بإذنو. وقاؿ بعض أىل العلم  ُ                                                     ىذه قاعدة عندىم، فبل ٯتكن أف ٕت  وىو القوؿ –                           

القدٙب للشافعي وقد ناظر بو أصحاب مالك ابتداء ٍب رجع عنو عليو رٛتة اهلل وبو قضى عمر بن ا٠تطاب 
: أف ىذا األمر على الوجوب. ألف النيب صلى اهلل عليو -وىو ا١تعتمد عند مذىب اٟتنابلةوغَته من الصحابة 

، واألصل ُب األوامر والنواىي أهنا على وجهها إما للوجوب أو النهي، ولذلك نقوؿ: )ال ٯتنعن(وسلم قاؿ: 
 إنو ال ٬توز ٞتار أف ٯتنع جاره من أف يغرز خشبو ُب جداره لكن بشرطُت:

                                                   ً                   األوؿ: أال ينضر اٞتدار من ىذا ا٠تشب، كأف يكوف اٞتدار ضعيف ا أو أف يكوف ا٠تشب الشرط 
ا أو على فرش من اٟتجارة و٨توىا. ً                              متين ا جد     ً     

 الشرط الثا٘ب: أنو ال بد أف يكوف ٢تذا الغرز حاجة، وأما الغرز من غَت حاجة فإنو ليس بواجب.
ة ليست بصحيحة بل إف ىناؾ الكثَت من والقاعدة اليت قالوىا قبل قليل نقوؿ: إف ىذه القاعد

                                     ً                                                       ا١تنافع اليت ٬تب على الشخص أف يبذ٢تا وجوب ا، ومن أمثلة ذلك: قالوا: إف الشرع يقوؿ: إف الشخص إذا ٓب 
     ً                       ً                                               ً                ٬تد ٦تر ا ٯتر على داره إال مستطرق ا ١تلك غَته وجب على الثا٘ب أف يبذؿ ىذا الطريق، مثبل  أنا عندي مزرعة 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٖٜٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

من طريق ا١تزرعة األؤب أو اٟتديقة األؤب ٬تب على األوؿ أف يبذؿ ىذا الطريق ٕب  وال يوجد ٢تا طريق إال
 بشرط أال يكوف عليو ضرر والضرر يقدر بقدره، إذف ىذه من ا١تنافع اليت ٬تب بذ٢تا.

ً                                                   ومن ا١تنافع اليت ٬تب بذ٢تا أيض ا نقوؿ: لو كاف اٞتار ٭تتاج إٔب سقي ماء كأف يكوف صاحب                           
اء إال من طريق األوؿ فيجب عليو أف يبذؿ، نعم يأخذ حاجتو كما ُب قضاء النيب صلى اهلل حديقة وال ٯتر ا١ت

ً              عليو وسلم للزبَت ومن معو وما زاد عن حاجتو ٬تب عليو أف يبذلو فبل ٬توز لو أف ٬تعل سد ا ٦تا يزيد عن                                                                              
 حاجتو فيمنع األوؿ، فهنا ىذه من ا١تنفعة اليت ٬تب بذ٢تا.

ً     وا١تنافع كثَتة جد ا وق ابن القيم بٌت كبلمو على كبلـ -د ذكر الشيخ تقي الدين ونقل عنو ابن القيم               
                                                          ً                ُب إعبلـ ا١توقُت ذكر ىذه القاعدة: أف من ا١تنافع ما ٬تب بذلو وجوب ا ْتكم شرعي، وأف  -الشيخ تقي الدين

األعياف أو ىذه القاعدة اليت ذكرىا اٞتمهور غَت صحيحة يقولوف: إف ا١تنافع أحد نوعي ا١تلك، ا١تلك إما 
                                                                                      ُ    ا١تنافع وال ٬توز للشخص أف يؤخذ مالو من غَت إذنو، فكذلك منفعة مالو. نقوؿ: ا١تنفعة أسهل فقد ي لـز 

 عليها ُب صور. وقد ذكر ٜتس أو ست صور أو أكثر من ذلك ٬تب بذؿ ا١تنفعة فيها.
د ا١تنافع، من األمر الثالث من فقو ىذا اٟتديث: أف الفقهاء استدلوا هبذا اٟتديث على جواز تأبي

 ،                                                  ً                                          أعطى لشخص غَته منفعة سواء بأجرة، أو أعطاه إياىا تربع ا ٬توز أف تكوف مؤبدة يعٍت إٔب أجل غَت معلـو
وليس مؤبدة على سبيل ال منتهي ولكن إٔب أجل غَت معلـو ٬توز، ووجو الداللة: أف ىذا الرجل الذي وضع 

شاء، أدخلو فبل ٬توز لو الرجوع فيو، بل إف الفقهاء غرز خشبو على اٞتدار ال ٬توز ٞتاره أف ينزعو وقتما ي
يقولوف: لو أذف لو ُب وضع الغرز ا١تستحب ليس بالواجب فبل ٬توز لو أف يرجع فيو. وإف كاف ابتداء عقد 
جائز لكن ال ٬توز لو الرجوع فيو، وىذه صورة من صور العقود اليت تكوف جائزة ُب االبتداء الزمة ُب 

وىي قضية أف ا١تنفعة تبقى حىت تبقى العُت فإذا زاؿ اٞتدار زاؿ ا١تلك، وىذه ٢تا صور   االنتهاء، ومنها ىذه
ُ            كثَتة جد ا ُب األوقاؼ والص ربة وغَت ذلك.                ً        

 أي عن ىذا اٟتكم. :(ثم يقوؿ أبو ُىريرة: مالي أراُكم عنها ُمعِرضين؟) قولو:
تمل أنو قصد أرمُت هبا أي أرمُت بالسنة بُت أكتافكم،  :(واهلل ألرمينَّ بها بين أكتافكم) قولو: ُ                                                ٭ت 

ُ                                                                                         أ ظهر السنة، وأبُت اٟتديث فتكونوف أنتم اآلٙتُت من عدـ العمل هبا، و٭تتمل أنو قاؿ ذلك من باب اٟتكم؛ 
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 -رضواف اهلل عليهم–        ً                                  كاف والي ا ُب عهد عمر وُب عهد غَته من الصحابة   -رضي اهلل عنو–ألف أبا ىريرة 
ا على ا١تسلمُت فقاؿ: ألرمُت هبا بُت أكتافكم. أي فؤلرمُت ا٠تشب على أكتافكم أي سأضعو          ً فكاف والي  

ولو على أكتافكم من باب تطبيق السنة، إذف ٬تب عليك ىذا الشيء، وىذا استدؿ بو الفقهاء على أف ىذا 
؛ ألف أبا ىريرة فهم اإللزاـ ومثلو عمر فهم اإللزاـ ُب جرياف ا١تاء وُب غَت ذل ك، وكبل االحتمالُت لو الـز

داللتو، لكن األمر األوؿ يدلنا على مسألة مهمة وىي قضية تعظيم السنة، وأف الواجب على الشخص أف 
ُ                                                                                               ي عٌت بتعظيم السنة قدر استطاعتو يكوف بإظهار السنة وتبيينها وتعليم األحكاـ ولذلك كاف من أعظم الناس 

مرئ إ٪تا ناؿ الفضل بإظهاره سنة النيب صلى اهلل عليو وسلم    ً                                       أجر ا معلم الناس ا٠تَت، ومظهر السنة، وكم من ا
ونقلها، ولذلك جاء عن بعض السلف كسفياف بن عيينة أف رواة اٟتديث ا١تعنيُت بنقلو وبإظهاره وتبيينو 
و٘تييز الصحيح من الضعيف فيو ىؤالء يكونوف أقرب الناس إليو صلى اهلل عليو وسلم منزلة يـو القيامة إما 

 هتم عليو، أو لعملهم وإظهارىم لسنتو، واٟتديث ُب ذلك طويل.لكثرة صبل
 *** المتن ***

)َمن ظََلَم ؛ أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: -رضي اهلل عنها-عن عائشَة  - ٜٕ٘
 .ِقيَد شبٍر من األرِض طُوّْقو من سبِع أَرِضيَن(

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

 أي غصب واعتدى. :(َمن ظََلمَ ) قولو:
قيد أي ٔتعٌت ا١تقدار، شرب أتى بو النيب صلى اهلل عليو وسلم من باب التقليل،  :(ِقيَد شبرٍ ) قولو:

 أف من ظلم مقدار شرب من األرض طوقو من سبع أرضُت.
ُ                                          ُ                           أي ج عل عليو على ىيئة الطوؽ فكاف ٭تملو، أو أنو أ مر بأف ٭تفره، و٢تا توجيهات   :(طُوّْقو) قولو:    

كثَتة ُب معٌت كيف يكوف ذلك يـو القيامة، لكن نقف عند ظاىر النص أنو طوقو ٦تا ٛتلو على ظاىره أو 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٖٜٛ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ت رقبتو حىت يكوف حجمها مقدار سبعة أرضُت كذا ذكر بعض الشراح، ذ  ُ                                                             ج عل على ىيئة الطوؽ وكرب  كروا ُ                     
 توجيهات كثَتة علمها عند اهلل عز وجل.

استدؿ هبذه اٞتملة بعض أىل العلم منهم أبو بكر األنباري وحكى  :(من سبِع أَرِضينَ ) قولو:
اإلٚتاع عليو أف األرضُت السبع طباؽ بعضها فوؽ بعض؛ ألف من الفقهاء من يقوؿ: إف األرضُت السبع اليت 

قولوف: األرض سبعة أقاليم. فهل يقصدوف هبا القارات؟ ال أعلم، ذكرىا السبع ىي األقاليم السبع. في
فيقولوف: كل إقليم أرض. ومن الناس من يقوؿ: إف األرضُت ٥تتلفة ليست طباؽ. ولكن ذكر الشيخ تقي 
                                        ً                                                الدين ونقل أف أبا بكر األنباري حكاىا إٚتاع ا أف األرضُت السبع طباؽ فتكوف بعضها فوؽ بعض، ويدؿ 

 ديث إنو طوقو من سبع أرضُت ٦تا يدؿ على أهنا شيء واحد.على ذلك ىذا اٟت
 فقو الحديث:

 ىذا اٟتديث فيو عظة وفقو:
ً                                                   أما العظة فيو: فإف فيو تنفَت ا شديد ا من الظلم ُب األراضي واالعتداء عليها، وكثَت من الناس       ً                           

و وسلم شدد ُب يتساىل ُب ىذا اٞتانب، فيتملك من األراضي ما ال ٭تل ملكو، والنيب صلى اهلل علي
ً                                    األراضي ٓتصوصها لدقة اٟتساب فيها، ولكثرة ا١تنازعات أيض ا، فمن الناس من يعتدي على ماؿ يتيم                                                   
فيتملكو وينقلو إٔب نفسو وىذا ال ٬توز، أو يعتدي على غَته ُب زيادة ملكو فيأخذ من ملك جاره ما ليس 

ً     ً                           لك ا عام ا للناس فيخص نفسو بو وىذا فيو ويقوؿ: إف ىذا ملكي. وىذا من أعظم الظلم، أو أف يتملك م  
ً                                            أيض ا ال ٬توز، وصور الظلم ُب ٘تلك األراضي كثَت جد ا وخاصة ُب زماننا، ومن كاف من أىل القضاء أو                                         ً   

       ُ                                                                                  عرؼ الق ضاة يعرؼ صور الظلم فيو وكيف أف األمر فيو عظيم ولذلك شدد النيب صلى اهلل عليو وسلم فيو.
أتى هبذا اٟتديث  -رٛتو اهلل–ُب ىذا اٟتديث؟ فإف ا١تؤلف األمر الثا٘ب: وىي مسألة ما الفقو 

يقولوف: إف الغصب  -رٛتهم اهلل–للداللة على أف الغصب ٯتكن أف يكوف على األراضي؛ ألف فقهاء اٟتنفية 
از باقي ُب ٤تلو ال  ُ                 ال يقع على العقار. إذ الغصب ىو اٟتيازة للشيء ومنع صاحبو منو، وأما العقار فإنو ال ٭ت                                                                                

 فيقولوف: ال يكوف فيو غصب. وإ٪تا يكوف فيو منع، منع من الدخوؿ قالوا: وٮتتلف اٟتكم ُب اإلتبلؼ يتغَت
                                  ً                                                     بُت ا١تنع وبُت الغصب، ويًتتب عليو أحكام ا كثَتة من حيث الضماف واألجرة وغَت ذلك. واٞتمهور قالوا: 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٖٜ
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نو ٬تب أجرة مثلها مدة ٯتكن أف يكوف ىناؾ غصب لؤلرض. وبناء على ذلك إذا كانت األرض مغصوبة فإ
 الغصب كلو. ىذا األمر األوؿ.

الثا٘ب: أف كل تلف يكوف على األرض فإف الغاصب يضمنو، مثل ماذا؟ بعض الناس يزرع األرض 
ً                 غصب أرض ا فزرع فيها ىذا  امرأ               ً                                 ُ                  زراعة معينة مثبل  يقولوف الزراع: إف زراعة البطاطس ت فسد األرض. فلو أف        

األرض فلما رجعت لصاحبها األوؿ يأخذ منو أجرة عن فًتة الغصب ويأخذ  النوع من الزروع الذي يفسد
ً                                  ً         منو أيض ا ضمان ا للفاسد، أجرى عليها هنر ا فأفسدىا أيض ا ىذا إفساد لؤلرض فيأخذ عليها ضمان ا وىكذا،              ً                       ً       ً       

 إذف لو حقاف: حق الضماف، وحق األجرة، كل ىذا مبٍت على أهنا غصب.
 *** المتن ***

 باب اللقطة.
 :الشرح ****** 

 مفردات الحديث:
ىنا باب اللقطة، واللقطة ما ٬تده الشخص وال  -رٛتو اهلل–ذكر ا١تصنف : )باب اللقطة( قولو:

                                                             ً              ً      ً        يعرؼ مالكو، ويوجد ُب غَت ملك، فقد يكوف الشيء ُب ملك كأف تدخل بيت ا فتجد فيو شيئ ا مرمي ا فاألصل 
ً                          أف ىذا ا١ترمي يكوف ملك ا لصاحب ا١تلك، سواء كاف بي  ً                                           ت ا أـ مزرعة أـ غَت ذلك، وإ٪تا يوجد ُب مكاف ليس                     

   ً                                                            ُ                      داال  على ملك كأف يكوف ُب طريق أو ُب فبلة و٨تو ذلك، ىذه األشياء اليت ال ي عرؼ مالكها نقوؿ: إهنا 
 على ثبلثة أنواع:

النوع األوؿ: نوع يتملكو الشخص من حُت يلتقطو ابتداء، مباشرة يتملكو، قالوا: وىذا الذي 
 أنواع:يتملكو على 

األوؿ: ما كاف ال يستهوي أواسط الناس، وٮتتلف ذلك من زماف إٔب زماف، فما كاف ال يستهوي 
أواسط الناس مثل العصا مثل ا٠تبز، وغَت ذلك من األمور، فهذا يتملكو الشخص ابتداء مباشرة إال أف 

 يسأؿ أصاحبو حاضر فيعطيو إياه فبل ٭تتاج أف يعرفها سنة كاملة.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٜٓٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

رؼ أف صاحبو رماه، مثل الذي يوجد ُب القمامة فعندما ٕتد ُب مكب القمامة أشياء            ُ الثا٘ب: ما ع  
ً                                                       تعرؼ أف صاحبها رماىا ال يريدىا أساس ا فهذه ال نقوؿ ٢تا حكم اللقطة؛ ألف صاحبها رماىا ال يريدىا                                   

 وبعض الناس يرمي الغإب ال يهتم بو، ال يريده غَت ٤تتاج لو.
ُ                الثالث: ما ر مي ُب مهلكة ليس  ّتانبو أحد، تأٌب ُب منطقة ُب الصحراء بعيدة عن الناس ليست ُب            

طريق وليست ّتانبها مساكن ال حضر وال بدو بعيدة فتعرؼ أف الذي مر سقط من متاعو ىذا الشيء، من 
ىو صاحبو ال أعرفو فهذه يقولوف: ال ٖتتاج إٔب تعريف وإ٪تا يتملكو؛ ألف الغالب على الظن أف صاحبها لن 

ً                                                                          ا١تنطقة بعيدة جد ا عن الناس، ولذلك مثل ىذه األمور الثبلثة وأٟتقوا هبا غَتىا قالوا: ىذه يتملكها  يأٌب؛ ألف               
 صاحبها من دوف تعريف ابتداء.

النوع الثا٘ب: عكسو وىو ما ال ٬توز التقاطو ابتداء، بل ٬تب عليك أف تًتكو ُب ٤تلو، قالوا: وىو 
 أمراف:

األمر األوؿ: ضواؿ اإلبل. فإف ضالة اإلبل ال ٬توز التقاطها، والنيب صلى اهلل عليو وسلم هنى عن 
 .-رضي اهلل عنو–التقاطها كما سيأٌب ُب حديث زيد بن خالد اٞتهٍت 

، فما كاف ُب مكة فإنو ال ٬توز التقاطو، وىل ٘ت لك لقطة اٟتـر  ُ              األمر الثا٘ب: ما كاف من لقطة اٟتـر                                                                        
ُ                      التقطها؟ روايتاف ُب ا١تذىب، فمشهور ا١تذىب أهنا ٘ت لك، والصحيح: أهنا ال ٘ت لك، فمن التقط لقطة ُب ١تن                      ُ                                            

اٟتـر حىت لو كانت من النوع األوؿ من الشي الرخيص، أو الذي أعرؼ أف صاحبو لن يعود إليو كأف يكوف 
أخذىا صاحبو ويتصدؽ هبا عنو ُب فًتة اٟتج وذىب اٟتجاج وخرجوا، أو ٨تو ذلك من األمور فإنو ٬تب أف ي

ً                      أو يعطيها ا١تسؤولُت عن األمانات و٨توىم فتكوف عندىم، لكن ال يتملكها أبد ا يتصدؽ هبا عن صاحبها.                                                                  
النوع الثالث: ما عدا ذلك من األمواؿ فإنو يلتقطها صاحبها وال يتملكها حىت ٯتر عليها حوؿ  

ُب ملكو لكن ٬توز لو االنتفاع هبا ُب مقابل ما  كامل، وبعد السنة تكوف ُب ملكو، وقبل السنة ال تكوف
                         ً                                                                   يصرؼ عليها من حفظ ومن مثبل  أجرة معلن باللقطة ا١تنادي هبا، أو أف يتلف العُت ويأتيو بقيمتها ُب مثل 
الغنم، فيجوز لو ُب الغنم أف يذْتها قبل ٘تاـ السنة ٍب إذا جاء صاحبها خبلؿ ىذه ا١تدة أو بعدىا يعطيو 

ً                     ُ                 عُت قد تتلف ومؤنة حفظها سنة كاملة غالية جد ا ألف الغنم ستة أشهر ت ذبح وأقل من ذلك.قيمتها؛ ألف ال                                          
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 *** المتن ***
قاؿ: سئل رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنو-عن زيد بن خالٍد الُجهني  - ٜٕٙ

ها سنًة، فَإف لم تُعرؼ )أعِرْؼ وكاَءىا وِعَفاَصها، ثم َعرّْفْ وسلم عن الُلَقطِة، الذىب أو الَوِرؽ؟ فقاؿ: 
، وسألو عن ضالِة اإلبِل؟ فاستنِفْقها، ولتُكن وديعًة عندؾ، فإف جاَء طالُبها يوًما من الدَّىِر، فأدّْىا إليو(

. )مالَك ولها؟ دْعها؛ فإّف معها حذاَءىا وسقاَءىا، ترُِد الماَء وتأكُل الشجَر، حتى يجَدىا ربُّها(فقاؿ: 
 .ُخذىا؛ فإنَّما ىي لَك، أو ألِخيَك، أو للذئِب()وسألو عن الشاة؟ فقاؿ: 

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

ا١تراد بالذىب : (سئل رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن الُلَقطِة، الذىب أو الَوِرؽ؟) قولو:
من معروؼ، والورؽ ىو الفضة، وىذا يدلنا على أف ما ال قيمة لو ال يسمى لقطة وإ٪تا يتملكها ابتداء 

 األشياء اليت ال تستهوي رغبة أواسط الناس.
                                    ُ                      الوكاء ىو الرباط الذي تربط بو مثل الق فل يكوف عليها، ولذلك  :(أعِرْؼ وكاَءىا وِعَفاَصها) قولو:

، كالرباط يكوف على الوعاء، والعفاص ىو اإلناء اليت )العُت وكاء السو(النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
ذا كاف من خرقة، وقد جاء ُب بعض الروايات أهنا خرقة، فالعفاص يشمل ا٠ترقة توضع فيو أو  ا٠ترقة إ

عل فيو، فقاؿ:  ُ               ويشمل أو وعاء آخر ٕت   ، أي انظر فيو وتأملو واعرفو عندؾ.)اعرؼ(                  
أي سنة كاملة ٬تب عليك أف تعرفها، وا١تراد بالتعريف السؤاؿ عن  :(ثم َعرّْْفها سنةً ) قولو:

     ً                      أمور ا تتعلق بالسؤاؿ منها:  صاحبها، وقد ذكر الفقهاء
األمر األوؿ: قالوا: إف الواجب ُب التعريف السؤاؿ عن صاحبها من غَت ذكر صفاهتا لكي ال يأٌب  
كاذب فيقوؿ: ىي ٕب. فيجب عليو أال يذكرىا صفتها وإ٪تا يقوؿ: عندي نقد، عندي شيء ضائع، من فقد 

    ً                                      شيئ ا فليأت، وال يذكر الصفة من باب االحتياط.
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ُب اإلقناع  -رٛتو اهلل–ر الثا٘ب: أهنم ُب تعريفهم ُب السنة ذكر الشيخ موسى بن سآب اٟتجاوي األم
، ٍب ٬تلس شهر ا بعده يعرفها كل                                           ً      ً                          ً                 أف تعريف السنة يكوف هبذا الًتتيب: ٬تلس أسبوع ا كامبل  ينادي ُب كل يـو

، ٍب ُب األشهر أسبوع مرة يعٍت أربع مرات ُب الشهر الثا٘ب، ويكوف تعريفو ُب النوادي و                   ً            ُب ٨توىا كالسوؽ مثبل 
اإلحدى عشرة الباقية يكفي أف يعرفها ُب الشهر مرة. وىذا الكبلـ من الفقهاء إ٪تا ىو من باب التقريب 

                          ً                                              والظن، والصحيح أنو ليس الزم ا هبذه الصورة إذ األزماف اختلفت عن الزماف األوؿ.
                  ُ              أو يكوف ىناؾ إعبلف ي كتب، أو قيمة  لو كاف للتعريف أجرة كأف يكوف ىناؾ مناد ينادي، س:

. مع أنو ليس ببلـز ُب التعريف فهذه األجرة تكوف على من أىي على  إعبلف ُب اٞتريدة إذا قلنا: إنو الـز
 ا١تلتقط فيحق لو أف ينتفع باللقطة فيما يقابل ذلك؟ أـ ىي للمالك فإذا جاء يلـز أف يدفع قيمة األجرة؟.

 احملل ىي ١تصلحة من وتكوف عليو.فيها خبلؼ على رأيُت، و  جػ:
وا١تراد بالسنة قاعدة شرعية: كل تأقيت شرعي بسنة أو بشهر فا١تراد بالسنة  :(ثم َعرّْْفها سنةً ) قولو:

ً                                                           والشهر القمري حكاه ابن حـز إٚتاع ا، قاؿ: كل ما ُب كتاب اهلل وُب سنة النيب صلى اهلل عليو وسلم فيما                                
إال ُب موضع واحد فإنو يتعلق بالشمسي زكاة الزروع والثمار؛ ألف زكاة  يتعلق بالسنة والشهر فهو القمري

الزروع والثمار تعتمد على ا١تواسم، وا١تواسم متعلقة بالصيف والشتاء وىي تتعلق بالسنة الشمسية فزكاة الزروع 
 والثمار السنوية متعلق بالسنة الشمسية.

أي أنفقها فيما تريد فتكوف دالة على ا١تلك أي بعد السنة  :(فَإف لم تُعرؼ فاستنِفْقها) قولو:
، يدلنا ذلك على )فاستنفقها(٘تلكها تكوف ُب ملكك افعل هبا ما شئت، وقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

أف ىذه العُت داخلة ُب ملك ىذا الرجل من غَت إرادتو كا١تَتاث، حىت لو قاؿ: ال أريد أف أ٘تلكها. نقوؿ: 
فإف تصدقت هبا بعد السنة فاألجر لك؛ ألهنا أصبحت ُب ملكك وا١تلك للملتقط وليس ىي ملكك 

 للمعرؼ أو من كانت عنده.
ً      ىنا ال ي قصد بالوديعة الوديعة عند الفقهاء، وأنا أكرر دائم ا أف  :(ولتُكن وديعًة عندؾ) قولو:                                                 ُ      

كن أف تكوف يستنفقها وتكوف وديعة، أبواب العقود ىذه إ٪تا تواضع الفقهاء عليها ُب زماف متأخر؛ ألنو ال ٯت
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الوديعة ال ٬توز للشخص أف يصرؼ عينها، أنا عندي ىذا الكأس لقطة فبعد السنة ٬توز ٕب أف أبيعو، ٬توز 
أف أكسره، ٬توز ٕب أف أىبو، ىذا استنفاؽ، فكيف يقوؿ: إهنا وديعة عندؾ. والوديعة االنتفاع با١تنفعة دوف 

، من باب داللة اللغة أي فهي عندؾ )ولتكن وديعة عندؾ( عليو وسلم: العُت ولذلك قوؿ النيب صلى اهلل
من باب الوديعة إذا جاء صاحبها فتعطيو قيمتها، أو عينها إذا كانت عينها باقية، فهي ُب اٟتكم ال ُب 

 اٟتقيقة ليست وديعة.
 ما ٓب تكن قد تلفت أي أدي لو ىذه العُت :فإف جاَء طالُبها يوًما من الدَّىِر، فأدّْىا إليو() قولو:

 وحدىا.
الرجل الذي سأؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم عن ضالة اإلبل  :(وسألو عن ضالِة اإلبِل؟) قولو:

اختلف فيو قيل: إنو ببلؿ، كما ذكر ابن بشكواؿ، وقيل: إنو أعرايب، وجاء عند الطربا٘ب ُب ا١تعجم أنو رجل 
 .-رضي اهلل عنو–من جهينة قريب لزيد بن خالد 

اإلبل ضالتها أف توجد ناقة أو ٚتل ُب الرب ضائع، أو يأٌب  :(وسألو عن ضالِة اإلبِل؟) ولو:ق
شبكك شبك اإلبل عندؾ فيدخل عليك وال تعرؼ صاحبو بذكر الناس أو بالوسم الذي يكوف عليو فبل 

 يكوف عليو وسم، فبل تعرؼ صاحبو ىذه تسمى ضالة اإلبل.
 إذف ىذه اإلبل ال ٬توز التقاط ضوا٢تا. :(مالَك ولها؟ دْعها) قولو:
ىي ٘تشي معها حذاؤىا وسقاؤىا، سقاؤىا يعٍت هبا سنامها  :(فإّف معها حذاَءىا وسقاَءىا) قولو:

 تأكل من نفسها وتستطيع أف ترد ا١تاء.
 وحدىا ال ٖتتاج إٔب راعي. :(ترُِد الماَء وتأكُل الشجرَ ) قولو:
صلى اهلل عليو وسلم بُت ُب ىذا اٟتديث أنو ال ٬توز التقاط  فالنيب :(حتى يجَدىا ربُّها) قولو:

             ً                                                                              ضواؿ اإلبل مطلق ا، وىذا قوؿ ٚتاىَت أىل العلم، وقاؿ بعض الفقهاء: نفرؽ بُت ضالة اإلبل ُب البادية وُب 
                                             ُ                                          األمصار فيجوز التقاطها ُب األمصار؛ ألنو ُب الغالب ي عرؼ صاحبها باإلمكاف الداللة عليو وُب الغالب 

                                                              ً                          أىلها ٤تدودين، وال ٬توز التقاطها ُب البوادي. واألقرب: أنو ال ٬توز مطلق ا، وقاؿ بعض أىل العلم من  يكوف
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ً                                                                                ا١تعاصرين أخذ ا من قوؿ اٟتنفية ُب اٞتواز أف قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم ىنا إ٪تا كاف ُب الزماف األوؿ             
ُ                               حينما كاف ال يوجد ىناؾ س راؽ فأخذؾ ٢تذه الضواؿ من اإلبل ُب  ىذا الزماف ١تصلحة مالكها إذ لو تركت                       

ضالة اإلبل اآلف سيأٌب ثا٘ب يـو أحد السراؽ وسيأخذىا، ولذلك من وجد ضالة من اإلبل وغلب على ظنو 
أنو سيأٌب شخص فيأخذىا ويبيعها للجزارين فيذىب صاحبها فالتقاطو ٢تا من باب اٟتفظ فيكوف من باب 

 ـ بعض أىل العلم من ا١تعاصرين والعلم عند اهلل ُب صحة ذلك.اإلحساف ىنا الختبلؼ الزماف، ىذا كبل
، استدؿ بو )خذىا(قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم:  :وسألو عن الشاة؟ فقاؿ: )ُخذىا() قولو:

 )خذىا(بعض أىل العلم على استحباب التقاط اللقطة أهنا مستحبة؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
د إليو، ومشهور أي التقطها، فدؿ على  ُ                أف التقاط اللقطة مستحب؛ ألجل أف يسأؿ عن صاحبها فًت                                                 

                                                             ُ                        ا١تذىب أف التقاط اللقطة مكروه واألفضل عدـ التقاطها، قالوا: ألهنا ت كسب الشخص ُب نفسو مؤنة، 
وألهنم رووا أف اللقطة فيها باب أف من ال يؤدي حق اهلل عز وجل ُب اللقطة من حيث التعريف وردىا 

فإنو يكوف سبب لولوجو للنار أو كما جاء ُب اٟتديث الذي روي عن النيب صلى اهلل عليو وسلم، لصاحبها 
، وىذا أمر فأقل األحواؿ إما يدؿ على اٞتواز أو )خذىا(ولكن األقرب: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

ر وإ٪تا ىي من ا١تباحات اليت على االستحباب، وأما قوؿ فقهاء اٟتنابلة: بأنو يكره التقاط اللقطة. ففيو نظ
 ٬توز ٘تلكها مثل االحتشاش، ومثل أخذ ا١تاء من البئر و٨تو ذلك.

أي إذا أخذهتا فإما أف تأخذىا أنت أو سيلتقطها  :(فإنَّما ىي لَك، أو ألِخيَك، أو للذئبِ ) قولو:
 رجل غَتؾ أو ستهلك؛ ألهنا ال تستطيع أف تعيش مثل اإلبل فخذىا من باب التعريف.

 *** المتن ***
 باب الوصايا.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:
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                                         ُ                 ُ         ا١تراد بالوصايا ما يكتبو الشخص، أو يقولو وي شهد عليو غَته ١تا ي فعل بعد  :)باب الوصايا( قولو:
                                                                        ً               وفاتو، وا١ترء إذا أراد أف يوصي فإف وصيتو ال ٗترج عن واحد من ٜتسة أمور تقريب ا وكلها مشروعة:

ف تكوف وصيتو من باب األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر ألبنائو، فيوصيهم بصاّب األمر األوؿ: أ
األخبلؽ، وصاّب التصرفات، واألعماؿ اليت تفيدىم ُب دينهم وديناىم، وإف كاف الشخص ذا نفع أعم مثل 

وكذا، ١تا أراد أف ٯتوت قاؿ: أوصي ا٠تليفة الذي بعدي بكذا  -رضي اهلل عنو–            ً          أف يكوف والي ا مثل عمر 
                                ً                                                        واٟتديث ُب البخاري، أو أف يكوف رجبل  من أىل العلم فيكتب وصية لعمـو الناس ولكثَت من أىل العلم 
      ُ                                                    ُ                             وصايا ن شرت بعدىم، مثل: أيب الفرج بن اٞتوزي فإف لو وصية البنو ن شرت وموجودة إٔب اآلف انتفع هبا 

وىي موجودة اآلف وصية ا١توفق بن قدامة،                                               ُ       ُ    الناس، وا١توفق بن قدامة لو وصية ُب بياف ا١تعتقد ون شرت وط بعت 
فيها مسائل ُب ا١تعتقد وفيها أمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر ومن ترقيق القلوب فيكوف نفعها أعظم عندما 
ً      ً                                                                               أعرؼ أف شخص ا صاٟت ا توُب ٍب بعد وفاتو أجد وصيتو وفيها نصيحة إما لقرابتو أو لغَته من عمـو الناس فإنو            

                                 ً                                      ا، ولذلك أثر ُب بعض طلبة العلم قدٯت ا أف يكوف شيخو قد ذكره باٝتو ُب الوصية:            ً      ً ٬تد لذلك أثر ا عظيم  
وأوصي فبلف بكذا وكذا، فَتى أف ىذا من أعظم األثر الذي يقع ُب نفسو، إذف األمر األوؿ من الوصية ما 

ا أو أل نا
 
      ُ  يتعلق بالنصيحة لبنيو وأىل بيتو، أو لعمـو ا١تسلمُت كأف يكوف والي ا أو عا١ت
ً
 س ٮتصهم بأمر معُت.                                                             ً        

األمر الثا٘ب: قالوا: الوصية تكوف فيو واجبة لكي يثبت ما عليو من حقوؽ. فيثبت ما عليو من 
حقوؽ من ديوف لفبلف، لفبلف علي من الدين كذا، ولفبلف علي من الدين كذا، ولفبلف عارية عندي كذا، 

قوؽ هبذه الوصية فلرٔتا ٓب تكن ثابتة بغَتىا وىذه تكوف واجبة ُب كثَت من األحايُت؛ ألنو إف ٓب تثبت ىذه اٟت
                                                                              ُ           فيكوف ىذا الدين ثابت ُب ذمتك بعد وفاتك، وقد بُت النيب صلى اهلل عليو وسلم أف الشهيد ي غفر لو كل 

 شيء إال الدين، فهنا يكوف التعلق ليس ُب ذاهتا وإ٪تا ألجل توثيق الديوف وإبراء الذمة.
ما لو من حقوؽ. كثَت من الناس ٯتوت وعنده من األمواؿ،  األمر الثالث: قالوا: أف يكتب الشخص

        ً                                                                                  أقرض فبلن ا كذا، وجعل عند فبلف من األمواؿ كذا ولكنها تضيع ١تاذا؟ ألنو ٓب يعرؼ أبناؤه من بعده أين 
ً                              ً                                            أموالو، ولذلك دائم ا الشخص يضع ما لو من حقوؽ حفظ ا لبنيو من بعده، وسيأٌب بعد قليل أف النيب صلى                   

 سلم أوصى لؤلبناء بعد وفاتو، فيكتب ما لو من حقوؽ.اهلل عليو و 
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األمر الرابع: قالوا: ما يتعلق بكيفية ٕتهيزه. ولذلك جاء من كثَت من أىل العلم أنو يوصي أف ينطبق 
                                                            ُ                                 السنة من حيث التعجيل، وأف ال تقم عليو صارخة، وال نادبة، وأف ال ي علم يب إال كذا وكذا، أي ما يرى أف 

 من باب الندب ألبنائو.  فيو السنة وىذا
 ىذه ا١تسألة ١تاذا أفردناىا؟.  س:
ألف الفقهاء يقولوف: إف ىذه الوصية ا١تتعلقة ٔتؤنة ٕتهيزه إذا ٓب يكن ٢تا غرض شرعي وفيها  جػ:

                                                                            ُ              مؤنة فبل يلـز تنفيذىا، وىذه صدر فيها فتوى من مشاٮتنا، مثل أف يقوؿ شخص: أوص أف أ دفن ُب ا١تدينة 
لد إٔب بلد، وليس فيها غرض الفبلنية. يقولوف: ال يلـز أبناءه أف ينفذوا وصيتو؛ ألف فيها مؤنة إخراج من ب

ً               ُ                             شرعي أف الدفن الفبل٘ب أفضل من ا١تكاف الفبل٘ب أبد ا بل األفضل أف ي دفن الشخص حيثما مات، فإف اهلل                                            
                                                                                      ُ     عز وجل اختار ألنبيائو أف يدفنوا حيثما ٯتوتوا، واستدؿ بو بعض أىل العلم أف األفضل للشخص أف ي دفن 

ا١تدينة، إضافة ألف نقل الشخص من بلد إٔب بلد ُب الدفن يؤخر                ُ                       حيثما مات ما ي نقل لبلد آخر ولو ١تكة أو
 ٕتهيزه وىذه ٥تالفة للسنة فالنيب صلى اهلل عليو وسلم أمر باإلسراع باٞتنازة.

                                                                             ً       األمر ا٠تامس: قالوا: ىي الوصية بالتربعات. أف يتربع الشخص ّتزء من مالو سواء كاف ثلث ا فأقل 
نا، وىذا النوع ا٠تامس ىو الذي يقصده الفقهاء بباب الوصايا وإال فإف وال ٬توز الزيادة عليو كما سيمر مع

                                               ً                                  عمـو حديث ابن عمر الذي سيأٌب يشمل األمور ا٠تمسة ٚتيع ا، وليس ا١تراد قصره على ا٠تامس وىو 
ّ                                                                        التربعات فقط، بل الذي أ ك د عليو ذكر الوصية با١تعا٘ب ا٠تمسة كلها: النصيحة، والوصية ألبنائو ومن بعده،   ُ                     

                                                                                  ُ        ف يذكر ما عليو من اٟتقوؽ وما لو من اٟتقوؽ على غَته، أف يذكر ما يتعلق ٔتؤنة ٕتهيزه وكيف ي عمل بو أ
ما قبض نيب إال دفن )قاؿ:  -رضي اهلل عنها–والنيب صلى اهلل عليو وسلم أوصى كما جاء ُب حديث عائشة 

، استفاد منو الصحابة أف كل ما ه صدقة()إف األنبياء ٓب ٮتلفوا دينارًا وال در٫تًا ما تركو ، وقاؿ: (حيث يقبض
 تركو عليو الصبلة والسبلـ فهو صدقة وىذا كلو يتعلق ٔتؤنة ٕتهيزه صلوات اهلل وسبلمو عليو.

 *** المتن ***
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)ما حقُّ ، أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: -رضي اهلل عنهما-عن ابن ُعمر  - ٜٕٚ
 .ُت ليلتين، إال ووصيُتو مكتوبٌة عنده(يبي -لو شيٌء يوصي فيو-امريٍء ُمسلٍم 

زاد مسلم: قاؿ ابُن عمر: ما مّرْت عليَّ ليلٌة منذ سمعُت رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقوُؿ 
 ذلك إال وعندي وصيتي.

 : *** الشرح ***
 مفردات الحديث:

ً                 اٟتق األصل فيو الشيء الذي يكوف مشروع ا للشخص ومؤك د ا عليو، وقد ذكر  :(ما حقُّ ) قولو:               ً                                 
ُ        علماء اللغة أف كلمة اٟتق تشمل ا١تندوب وتشمل البلـز الواجب، وإ٪تا تصَت إٔب معٌت اللزـو إذا ع ديت بػ                                                                                     

على أهنا ال  على حق عليك كذا، وإذا ٓب تتعدى بػ على فإهنا ٖتتمل ا١تعنيُت، فهنا ٓب تتعد بػ على ٦تا يدؿ
تدؿ على الوجوب، ولذلك ٓب يأخذ ٚتاىَت أىل العلم من ىذا اٟتديث أف الوصية واجبة، وإ٪تا أخذ من ىذا 
القوؿ داود بن علي الطائي وبعض أتباعو كابن حـز أف الوصية واجبة قالوا: ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم 

ة اللغة أف حق ال تكوف ٔتعٌت واجب والـز إال ، إذف حق واجب عليو، ونقوؿ: بدالل)ما حق امريء(قاؿ: 
ُ                                                                                       إذا ع ديت بػ على، فلو أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: ما حق على مسلم. فنقوؿ: نعم قد تدؿ بداللة      

.  اللغة ؤتا أهنا ٓب تتعد هبذا اٟترؼ فإنو يدؿ على أهنا ال تدؿ على الوجوب واللزـو
)لو شيء يوصي قولو صلى اهلل عليو وسلم:  :(يوصي فيو لو شيءٌ -ما حقُّ امريٍء ُمسلٍم ) قولو:

                                               ُ                                           ، استدؿ بو أىل العلم على أف من ال شيء لو فإنو ال ي شرع لو الوصية، قالوا: ألف من ال شيء لو يوصي فيو(
ُب ماذا؟! وذكرنا قبل قليل أف ا١تراد بالوصية التربعات، فقالوا: من ال ماؿ عنده فإنو ال يوصي. وقد اختلف 

ء ُب حد ا١تاؿ الذي من نقص عنو صاحبو كاف األفضل أال يوصي، يعٍت ىناؾ حد من ا١تاؿ من نقص الفقها
عنو فاألفضل لصاحبو أال يوصي، والذي اعتمده متأخروا اٟتنابلة قوؿ اإلماـ أٛتد وأظنو أخذه عن بعض  

ال شيء لو، وألنو ال التابعُت أف من ملك أقل من ألف درىم فأقل فإف األفضل لو أال يوصي؛ ألنو ٔتثابة 
                   ً        ، فتكوف باأللف تقريب ا أربعة جراـ( ٜ٘.ٖ)يًتؾ ورثتو أغنياء، وألف الدرىم سبق معنا أف الدرىم يعادؿ 
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  ً   ألف ا  (ٕٓ)، فعلى كبلـ الفقهاء إف من كاف ٯتلك (ٕٓٓٓٓ)                                       ً  آالؼ ولو قدرنا جراـ الفضة بالرياالت تقريب ا 
اإلماـ أٛتد، ولذلك النيب صلى اهلل عليو وسلم كل ما تركو  فأقل فاألفضل أال يوصي بتربع الثلث، بنص كبلـ

ً                                  صدقة فلم يوص بشيء؛ ألف كل ما تركو صدقة وأيض ا كانت صدقات سابقة مثل فدؾ وغَتىا.                                           
جاء ُب بعض الروايات: ثبلث لياؿ. فقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم ىنا:  :(يبيُت ليلتين) قولو:

 رج االحتياط أو التغليب وليس من باب التحديد.، خرجت ٥ت)ليلتُت، أو ثبلث ليإب(
ىذه اٞتملة استدؿ هبا الفقهاء على أف الكتابة حجة، إذ من  :(إال ووصيُتو مكتوبٌة عنده) قولو:

يروف أف الكتابة ليست ْتجة، وجاء رجل من آخر فقهاء اٟتنفية  -رٛتهم اهلل–الفقهاء وىم فقهاء اٟتنفية 
وىو الشيخ علي إبراىيم إبراىيم آخر من يصدؽ عليو أنو يسمى فقيو حنفي، يقولوف: إف آخر ما يصدؽ 
عليو آخر فقيو حنفي ابن عابدين من الشاـ، ٍب بعد علي إبراىيم إبراىيم من مصر، وبعد ذلك إ٪تا جاء 

س يلفقوف ا١تذاىب. لكن فقيو منتسب ٔتعٌت كلمة فقيو من بعد علي إبراىيم إبراىيم وىو من القرف النا
ا١تاضي ٓب يأت ٔتعٌت الفقيو اٟتنفي ولكن يوجد منتسبوف لكن فقيو ٔتعٌت كلمة فقيو ٓب يأت، فقاؿ: إف ىذا 

ً                    مسلم ا. ولذلك ألف الشيخ                  ُ                                            ً القوؿ ال ٯتكن أف ي نسب ٬تب أف هنجره؛ ألف االعتداد بالكتابة أصبح شيئ ا    
ُ              ٤تمد بن مفلح صاحب الفروع رسالة ُب االعتداد با٠تطوط فأف من و جد خطو بنفسو أو و جد خط الشهود                   ُ                                                       

                             ُ    ، فمن وجدت وصيتو مكتوبة ٓتطو وع رؼ )وصيتو مكتوبة عنده(على ورقتو فإنو يكوف حجو، واٟتديث نص 
                    ُ           ً          خطو فإهنا تكوف حجة وي عمل هبا خبلف ا للحنفية.

قاؿ ابُن عمر: ما مّرْت عليَّ ليلٌة منذ سمعُت رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقوُؿ ) :قولو
كاف يكتب وصيتو، فكاف ابن عمر يرى   -رضي اهلل عنهما–ىذا قوؿ ابن عمر  :(ذلك إال وعندي وصيتي

أف ا١ترء يطبق أف كتابة الوصية سنة واالستمرار عليها، ولكن ابن عمر ١تا مات ٓب توجد لو وصية، فدؿ على 
ً                                                                                      السنة دائم ا وإف ظن أنو ُب حداثة سنو وأنو صغَت، أو أنو صحتو قوية، ليكتب ا١ترء وصيتو وليجعلها عنده،           
فابن عمر كتبها فًتات طويلة ٍب رأى ُب آخر حياتو أنو ال حاجو لو ُب وصية؛ ألنو رتب أموره فإنو ليس ُب 
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فاتو اليت ىي الوصية بالتربعات، فليست الزمة لذاهتا حاجة لشيء من ذلك فًتؾ الوصية اليت تكوف بعده و 
             ُ                             ً                 وإ٪تا ىي سنة ت طبق، فاإلنساف لو كتبو ولو أيام ا فقد طبق السنة.

 *** المتن ***
قاؿ: جاءني رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنو-عن سعد بن أبي وقَّاص  - ٜٕٛ
قلُت: يا رسوؿ اهلل! قد بلَغ بي من الوجِع ما من وجٍع اشتدَّ بي. ف -عاـ حجِة الوداع-وسلم يعوُدني 

. قلُت: فالشطُر يا رسوَؿ اهلل؟ )ال(ترى، وأنا ُذو ماٍؿ، وال يرِثُني إال ابنٌة، أفأتصدَُّؽ بثلثي مالَي؟ قاؿ: 
)الثػُُّلُث، والثلُث كثيٌر، إنك إف تذْر ورثَتَك أغنياَء خيٌر ِمن أف تذرَىم . قلُت: فالثلُث؟ قاؿ: )ال(قاؿ: 

عالًة يتكفَُّفوف الناَس، وإنك لن تُنِفَق نفقًة تبتغي بها وجَو اهلل إال ُأجرَت بها، حتى ما تجعُل في فّي 
)إنك لن ُتخلََّف، فتعمَل عماًل تبتغي . قاؿ: فقلُت: يا رسوؿ اهلل! ُأخّلُف بعد أصَحابي؟ قاؿ: امرأِتك(

ـٌ وُيضرَّ بك آخروف. بو وجَو اهلل إال ازددَت بو درجًة ورِفعًة، ولعلََّك أف  ُتخلََّف حتى ينتِفَع بك أقوا
يرثي لو رسوُؿ  اللهم أمِض ألصحابي ِىجرتَػُهم، وال تُردَّىم على أعقاِبهم. لكِن البائُس سعُد بُن خولة(

 اهلل صلى اهلل عليو وسلم أف ماَت بمكة.
ا من الثلِث إلى قاؿ: لو أفَّ الناَس َغضُّو  -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباٍس  - ٜٜٕ

 .)الثلُث، والثلُث كثيٌر(الرُّبُِع؛ فإّف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
من وجٍع اشتدَّ  -عاـ حجِة الوداع-جاءني رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يعوُدني ) قولو:

رضي اهلل –سعد بن أيب وقاص ١تا حج مع النيب صلى اهلل عليو وسلم حجة الوداع وأتى مكة مرض : (بي
وىو ُب مكة، فزاره النيب صلى اهلل عليو وسلم وعاده وىذه العيادة ال شك أهنا سنة، وىي من السنن  -عنو

أهنا من حق ا١تسلم على ا١تسلم                                          ً                           ا١تؤكدة اليت يلـز ا١ترء أف يفعلها ولو أحيان ا، النيب صلى اهلل عليو وسلم بُت
 ، فعاده النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب ذلك العاـ وُب مكة من وجع اشتد بو.)يعوده إذا مرض(ومنها: 
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فقلُت: يا رسوؿ اهلل! قد بلَغ بي من الوجِع ما ترى، وأنا ُذو ماٍؿ، وال يرِثُني إال ابنٌة، ) قولو:
رضي اهلل عنو للنيب صلى اهلل عليو وسلم يفيدنا أف ا١ترء ٭تسن بو –ىنا كبلـ سعد  :(أفأتصدَُّؽ بثلثي مالَي؟

أف يشاور أىل العلم وأىل الرأي ُب أمره كلو، فإف ا١ترء إذا شاور غَته فإ٪تا يأخذ عقو٢تم، ويضيف آراءىم إٔب 
ٟتكم شرعي مثل                                                                            ً     ً   رأيو، وىذه نعمة عظيمة ُب اٗتاذ القرار، وال يعجب ا١ترء برأيو فقد يكوف رأيو أحيان ا ٥تالف ا 

                                  ً     ً                                                     ىذه اٟتالة أو غَته، أو قد يكوف أحيان ا ٥تالف ا للمصلحة ولذلك فإف االستشارة ألىل العلم وأىل الفضل ال 
 شك أنو من رجحاف العقل و٘تامو.

 .-رضي اهلل عنو–من شدة الوجع الذي رآه سعد  :(قد بلَغ بي من الوجِع ما ترى) قولو:
 .-رضي اهلل عنو–كاف صاحب ماؿ   :(وأنا ُذو ماؿٍ ) قولو:
إذا مات الرجل عن ابنة واحدة فإهنا ترث  :(وال يرِثُني إال ابنٌة، أفأتصدَُّؽ بثلثي مالَي؟) قولو:

نصف مالو، والنصف اآلخر إف كاف من أصحاب الفروض كالزوجات واٞتد واألب فيأخذ نصيبو والباقي 
قاؿ: إف ىذه البنت ال تكوف ٤تتاجة  -رضي اهلل عنو–ا                                             ً للعصبة كما سيمر معنا ُب الفرائض، فهنا كأف سعد  

                         ً                                          للماؿ، وأريد أف أبذؿ جزء ا من مإب وأتصدؽ بو النتفع بو، وىنا مسألتاف:
ا١تسألة األؤب: أننا نعرؼ من حيث الفقو أف ٚتيع تصرفات ا١تريض ٢تا حكم الوصايا، فكل تصرؼ 

ّ                               ُ           منج ز يعملو ا١تريض مرض الوفاة فإنو ي عترب وصية،  ولذلك الفقهاء يقولوف: مرض ا١توت أنواع. يعددونو حىت   
إهنم يقولوف: إف الفاِب ُب أولو ٥توؼ وُب آخره ليس ٔتخوؼ. الفاِب الذي ىو نوع من أنواع الشلل، ُب أولو 
يكوف ٥توؼ؛ ألف الشخص اآلف متخوؼ من فقد الدنيا، ومقبل على اهلل عز وجل، فكل تربع منو وكل 

ة فما ينفذ إال الثلث ويكوف معلق على الوفاة، وأما ُب آخره فبعد ما تعود على تصرؼ حكمو حكم الوصي
ا١ترض فإنو يكوف تصرفو تصرؼ األصحاء، فكل تصرؼ من ا١تريض مرض الوفاة حكمو حكم الوصية يعلق 

ويكوف  إٔب حُت الوفاة تربعو، واألمر الثا٘ب: أنو ال ٬تاوز الثلث، وأما قبل ا١ترض فإنو يصح للشخص أف يتربع
         ً                                                                                      تربعو منجز ا مباشرة يتربع، ولكن الفقهاء كرىوا أشد الكراىة أف يتربع ا١ترء ٔتالو كلو إال ١تن بلغ من كماؿ 
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عندما  -رضي اهلل عنهم–التوكل، وكماؿ االعتماد على اهلل عز وجل، مثل ما فعل أبو بكر وعمر وعثماف 
 من ا١تكانة ما ٓب يصلو غَتىم.تصدقوا بأموا٢تم بنصفها وشطرىا وبثلثيها، وأولئك وصلوا 

حرماف ابنتو من  -رضي اهلل عنو–ا١تسألة الثانية: أف ىذا اٟتديث من سعد ٓب يكن قصد سعد 
ا١تَتاث، فهو أجل وأعلم من ذلك، وإ٪تا ىو رأى أف مَتاثها سيكوف ُب النصف ورٔتا أخذت النصف أو 

ت، لرٔتا كاف ىذا قصده، إذ من الناس من الثلث والنصف الثا٘ب أتصدؽ بو، يعٍت ال أعطي مإب للعصبا
يتعمد حرماف البنات من مَتاثو، وال شك أف اٞتـر ُب ذلك عظيم، وىذا من أعظم الظلم، وقد جاء عن 

أف الظلم للبنات أشد من الظلم لؤلوالد، وقد ذكرت قبل: أف بعض  -رضواف اهلل عليهم–بعض السلف 
البنات على األوالد لضعفهن. فالظلم للبنت أشد، وبعض                                  ً      السلف وىو قتادة قاؿ: لو كنت مفضبل  لفضلت

الناس يظلم البنات بإخفاء بعض ا١تاؿ عنهن، أو ّتعلو لؤلبناء عطية ُب اٟتياة، أو جعلو ُب حاؿ مرض ا١توت 
لؤلوالد دوف البنات، وال شك أف ىذا من الظلم العظيم الذي ال ٬تيزه اهلل عز وجل، والعقد فيو باطل ُب 

 لثبلث وتكلمنا عن العطايا قبل.التصرفات ا
. يعٍت إما  :(الثػُُّلُث، والثلُث كثيرٌ ) قولو: ُ           بعضهم يرويو بالرفع وبعضهم بالنصب فيقولوف: والثلث                                                 

َ                                                       على ا٠تربية أنو خرب ١تبتدأ ٤تذوؼ أو الثلث  أي أعطٍت الثلث فتكوف مفعوؿ بو وتوجيهاهتا كثَتة فيجوز أف                                     
، و٬توز أف تقوؿ: وال َ                    تقوؿ: والثلث  . أما الثانية فلها وجو واحد:             ُ                              ثلث  ، ألنو مبتدأ وخرب فيجـو )والثلُث كثَت(  

ُ      أف تقوؿ: الثلث  والثلث  كثَت. و٬توز أف تقوؿ: الثلث  والثلث  كثَت.        ُ                          ُ        َ               
 استفدنا من ىذه اٞتملة مسائل: :(الثػُُّلُث، والثلُث كثيرٌ ) قولو:

ا١تسألة األؤب: أنو ال ٬توز للشخص أف يتربع أو أف يوصي بأكثر من ثلث مالو، وىذا بإٚتاع أىل 
 .)ال(العلم؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم هنى قاؿ: 

ا١تسألة الثانية: أف األفضل عدـ الوصية بالثلث بل أقل من الثلث؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم 
اء ُب بعض الروايات أف النيب صلى اهلل عليو وسلم راجعو من العشر حىت وصل ، وقد ج)والثلث كثَت(قاؿ: 

إٔب الثلث، ولذلك سيأٌب معنا ُب حديث ابن عباس أنو قاؿ: لو أف الناس غضوا من الثلث إٔب الربع؛ ألف 
صي . فكاف ابن عباس يرجح أف األفضل أف ا١ترء يو )الثلث والثلث كثَت(النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٜ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

فإف أبا  -رضي اهلل عنو–بالربع، وأما ا١تذىب فإف األفضل عندىم ا٠تمس؛ ألنو اختيار أيب بكر الصديق 
ء  ف أ ف  }بكر قاؿ: يوصي ا١ترء ٓتمس مالو ىو أمر رضيو اهلل ُب كتابو حينما قاؿ:  ت م  م ن  ش ي  ٍ   ََ    و اع ل م وا أ ٪ت  ا غ ن م   ْ  َ   ْ  ِ  ْ  ُ ْ  َِ   َ    َ    ُ  َ ْ  َ 

َ  ُ ل ل و  ٜت  س و   ُ ُ                                           ً               هلل عز وجل ٜتس ا١تاؿ الذي غنمو الناس صدقة، فيئ ا فقاؿ: ٕتعلو ُب [. فجعل أٗاألنفاؿ: { ] ِ  ِ  
مالك. فاألفضل أال تتصدؽ بثلث مالك بعد الوفاة وإ٪تا الربع أو ا٠تمس؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم 

 .)والثلث كثَت(قاؿ: 
ُب ىذه اٞتملة من  :(إنك إف تذْر ورثَتَك أغنياَء خيٌر ِمن أف تذرَىم عالًة يتكفَُّفوف الناسَ ) قولو:
 الفقو مسائل:

ا١تسألة األؤب: فضل اإلحساف إٔب القرابات والورثة، فإف اإلحساف إليهم فيو فضل بل قد يكوف 
)إف أفضل من الصدقة نفسها، وىذا اٟتديث فيو واضح وقد سبق معنا أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

 .أفضل الصدقة لقمة ٕتعلها ُب ُب أىلك(
لة الثانية: أف الفقهاء استفادوا من ىذه اٞتملة ما سبق معنا من اٟتديث أف من ال ماؿ عنده ا١تسأ

ّ                  يكوف فيو غٌت لورثتو فإف األفضل أال يوصي، وقد ذكرت قبل أف اإلماـ أٛتد حد  حد  الغٌت بألف درىم،                                                                       
 فمن كاف ٯتلك ألف درىم فما دوف فإف األفضل لو أال يتربع بشيء.

                                                                              ً     الثالثة: أف الفقهاء استفادوا من ىذه اٞتملة أف من ٓب يكن لو ورثة، ليس لو وارث مطلق ا ال ا١تسألة 
                        ً                                                                  بفرض وال بعصبة وال رحم مطلق ا أسباب ا١تَتاث الثبلثة، فإف ىذا الشخص ٬توز لو أف يوصي ٔتالو كلو، كأف 

علو فيما شئت من أوجو                          ً                                         يكوف الشخص ال قرابة لو مطلق ا، فهنا نقوؿ: ٬توز لك أف توصي ٔتالك كلو، ٕت
الرب. فأصحاب الفرض يشمل ا١تصاىرة كالزوج وغَته، والعصبة يشمل القرابة والوالء، والرحم يشمل ا١تَتاث 

 بالرحم وسيمر معنا رٔتا إشارة ُب الفرائض.
، أف تذر )إنك أف تذر(، وجاءت: )إنك إف تذر(، جاءت: )إنك إف تذر(ا١تسألة الرابعة: ُب قولو: 

، وىذا الكتاب كتاب عظيم من )مشارؽ األنوار(وإف تذر شرطية، وقد ذكر القاضي عياض ُب تعليلية، 
أعظم الكتب للقاضي عياض ُب ضبط ألفاظ الصحيح، قاؿ: إف الوجهُت صحيحاف ُب اللغة ولكن األصح 
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ح من ، قاؿ: وىي اليت رويناىا بالفتح دوف الكسر. ولذلك الصحي)إنك أف تذر(منهما ُب الرواية الفتح: 
 حيث الرواية الفتح والوجهاف صحيحاف ُب اللغة.

ىذه اٞتملة تدلنا على أف الناس  :(وإنك لن تُنِفَق نفقًة تبتغي بها وجَو اهلل إال ُأجرَت بها) قولو:
                                                            ً     ً                         ُب النفقات ليسوا سواء، فإف الناس ٮتتلفوف ُب األجر ُب النفقة اختبلف ا بين ا بأسباب متعددة، ومن ىذه 

                                               ُ                              ة، فإف النية ُب النفقة ٗتتلف من شخص إٔب آخر، فقد ي نفق ا١ترء النفقة ويكوف قصده من األسباب: الني
                                                                           ً                   النفقة الرياء والسمعة فليس لو من األجر شيء، الصحيح: أف من راءى بنفقتو أو عمبل  من أعمالو فليس لو 

 من األجر شيء البتة.
َ  ِّ األمر الثا٘ب: أف ي نفق النفقة ليس مرائي ا هبا وإ٪تا م ش ر   ً                                        ك ا ُب النية من باب تشريك النية فهذا يكوف                 ُ                    ً          ُ 

األجر عنده أقل، والتشريك ُب النية ليس كالريا، فالريا شرؾ أصغر مبطل للعمل بالكلية كما قرره الشيخ تقي 
الدين، ٓتبلؼ التشريك بالنية فإنو ينقص األجر مثل ما قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب حديث عبد اهلل 

؛ ألف أولئك القـو غزوا )ما من غازية يغزوف فيغنموف إال تعجلوا ثلثي أجرىم(مسلم:  بن عمرو ُب صحيح
وقصدوا بغزوىم األجر وجاءهتم الغنيمة فنقص أجرىم، فكذلك من ينفق النفقة ولو مقصد معُت، مثل ماذا؟ 

يم الًتمذي وىذه أشار ٢تا بعض أىل العلم منهم اٟتك–بعض الناس قد ينفق النفقة وقصده من ىذه النفقة 
                      ُ                                                                أف يقصد هبذه النفقة أف ي شفى من مرضو، نعم من ا١تقاصد ا١تعتربة الشفاء من ا١ترض، وقد روي فيها  -وغَته

ً        ً       ً                                 أحاديث يشد بعضها بعض ا موقوف ا ومرفوع ا أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  ، )داووا مرضاكم بالصدقة(                   
د اهلل عز وجل فيكوف األجر ُب النية الثانية أكمل واألصل أف ال تقصد العاجلة وإ٪تا تقصد اآلجلة ما عن

 لكن ال يبطل العمل وإ٪تا ينقص األجر، قد تثاب ُب الدنيا ال شك بقضية الشفاء لكن ينقص أجرؾ.
وىذا يدؿ على أف النفقة على الزوجة يؤجر عليها ا١ترء  :(حتى ما تجعُل في فّي امرأِتك) قولو:

 أفضل الصدقات.   ً                           مطلق ا وعلى األبناء كذلك وىي من 
ً                            كأف سعد ا ١تا حضره النيب صلى اهلل عليو   :(فقلُت: يا رسوؿ اهلل! ُأخّلُف بعد أصَحابي؟) قولو:       

كانوا   -رضواف اهلل عليهم–وسلم أراد أف يسأؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم ىل سيشفى من مرضو؟ والصحابة 
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ُ                  يتأدبوف مع النيب صلى اهلل عليو وسلم كماؿ األدب، وكانوا ال يسألونو السؤاؿ إال إذا و جد موجبو والداعي                                                                             
إليو حىت إهنم يفرحوف إذا جاءىم األعرايب ليسأؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم السؤاؿ ليتفقهوا، وذاؾ الرجل ١تا 

، فقاـ بعض الناس فسألو )ال تسألو٘ب ُب شيء إال أجبتكم(ُب مقامو فقاؿ: قاـ النيب صلى اهلل عليو وسلم 
، وغَت ذلك )أبوؾ حذافة(أسئلة كأف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب يرتض مثل الذي قاؿ: من أيب؟ فقاؿ: 

كأف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب يرض كثرة السؤاؿ، وىنا سعد أتى هبذا   -رضي اهلل عنهم–من الصحابة 
                                                 ُ                            ُ      السؤاؿ ُب سياؽ األدب مع النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: أ خلف بعد أصحايب؟ وٓب يقل: ىل سأ شفى؟ 

 وإ٪تا قاؿ ىذا السؤاؿ بصيغة أخرى.
بُت النيب  :(إنك لن ُتخلََّف، فتعمَل عماًل تبتغي بو وجَو اهلل إال ازددَت بو درجًة ورِفعةً ) قولو:

عمره وعمل ُب ىذا العمر بصاّب األعماؿ فإنو يكوف زيادة عند  صلى اهلل عليو وسلم أف الشخص إذا طاؿ
)خَتكم                                               ُ                                  اهلل درجة، وقد ثبت عند الًتمذي من حديث عبد اهلل بن ب سر أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

، إذف ٬تتمع لو الشرطاف، ولذلك جاءت أحاديث كثَتة عن النيب صلى اهلل من طاؿ عمره وحسن عملو(
ضل من طاؿ عمره بشرط حسن العمل، ولذلك قرر ابن مفلح ُب اآلداب وغَته من أىل عليو وسلم ُب ف

العلم: أف الدعاء لشخص آخر بطوؿ العمر جائز بشرط التقييد بصبلح العمل، فتقوؿ: أطاؿ اهلل عمرؾ 
 على الطاعة، وأمد اهلل ُب عمرؾ على الطاعة.

ـٌ و ) قولو: ىذه اٞتملة معناىا أف النيب  :(ُيضرَّ بك آخروفولعلََّك أف ُتخلََّف حتى ينتِفَع بك أقوا
ا ١تا فتح اهلل على  ً                 صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: إنك ٗتلف وسينتفع بك أقواـ ويضر آخرين، وذلك أف سعد                                                                       
ً             ً    ُ    ا١تسلمُت فارس كاف قائد ا من قواد ا١تسلمُت ىناؾ ففتح اهلل عز وجل على يديو فتوح ا فأسلم أقوام ا ون كس                                                    ً                    

 آخروف من الكفار.
 :(اللهم أمِض ألصحابي ِىجرتَػُهم، وال تُردَّىم على أعقاِبهم. لكِن البائُس سعُد بُن خولة) ولو:ق

؛ ألنو مات ُب مكة، وىذا البؤس ليس معناه أنو )إف سعد بن خولة بائش(فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
وقد ذكرت قبل أف من ا٢تجرة                                                              ً  آٍب؛ ألف كماؿ ا٢تجرة بأف الشخص ال يرجع للبلدة اليت كاف فيها مهاجر ا،

 اليت انقطع حكمها ٢تا معنياف:
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 األوؿ: معٌت عاـ.
)ال الثا٘ب: معٌت خاص، قد انقطع حكمها بفتح مكة، ولذلك قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

، ومن خصوصية ىذا اٟتكم أف من ىاجر من بلد ال ٬توز لو الرجوع إليو وال التملك فيو ىجرة بعد الفتح(
رضواف –                       ً                         ١تا ىاجر ورجع إٔب مكة مار ا توُب ُب مكة فكأف الصحابة  -رضي اهلل عنو–ولكن سعد بن خولة 

 حزنوا لذلك فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم ىذه الكلمة وإال فإنو ال يضره. -اهلل عليهم
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 ٖٚالشريط: 
 *** المتن ***

 باب الفرائض.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
                                                      ً           ا١تراد بالفرائض ىنا ا١تواريث، وقد ٝتيت الفرائض هبذا االسم ٚتع ا للفريضة : )باب الفرائض( قولو:

ما ا١تراد  -رضي اهلل عنهما–                     ُ                                    أي اٞتزء والنصيب الذي ق در، وسيأٌب معنا ُب شرح حديث ابن عباس 
بالفريضة فيو، فإف ٢تذه اللفظة معنياف ْتسب اختبلؼ الروايتُت الواردتُت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم، 

: ٬تب -رضي اهلل عنو–وىذا العلم علم الفرائض من العلـو العظيمة اٞتليلة ُب اإلسبلـ حىت لقد قاؿ عمر 
وأف يتعلم الفرائض. فتعلم الفرائض من األمور ا١تهمة الدقيقة لطالب  -أي النحو–على ا١ترء أف يتعلم اللحن 

                                  ُ                               ُ                               العلم، وقد جاء ُب األثر أنو أوؿ علم ي رفع من علـو الشريعة، وأوؿ شيء ي فقد منها ولذا فإف العناية هبذا 
اؿ: إف                                                   ً                                   العلم أمر مهم حىت لقد ذكر كثَت من ا١تصنفُت ُب كتبهم أثر ا أظنو عن ابن مسعود أو عن عمر أنو ق

، فبل يتحقق -رضي اهلل عنو–                                                         ً         من ٓب يعلم الفرائض وال باب الربا فليس من الفقو ُب شيء. أو ٨تو ا ٦تا قاؿ 
ً                                               للمرء العلم بالشرع على اٟتقيقة إال أف يكوف ٣تيد ا ألبواب من الفقو با٠تصوص ومنها باب الفرائض، وُب                                             

ؤب، ومرد ذلك إٔب أف قسمة الًتكات أصبحت ىذا الزماف أصبح العناية بعلم الفرائض أقل من األزمنة األ
أيسر وأسهل بوجود ىذه الربامج اٟتاسوبية، وباإلمكاف أف يدخل الشخص على بعض ا١تواقع فيستطيع أف 
يقسم أصعب مسألة بعدد من ا١تناسخات والشبكات فيها ُب ٟتظات فأصبحت الفائدة من معرفة ىذا الفن 

: أقل من معرفتو ُب الزماف األوؿ، ولذ                        ُ                                 ً  ا ٬تب على طالب العلم أف ي عٌت بو بل يتأكد ُب ىذا الزماف، أوال 
     ً                              ً                                                             إظهار ا ٢تذه الشعَتة والعناية هبا، ثاني ا: أف النية فيها تكوف أخلص هلل عز وجل إذ ُب غالب األحياف لن يسأؿ 

ا العلم مهم               ُ                                                                   ا١ترء عن فريضة ت قسم، أو عن تركة كيف توزع األنصبة فيها إال ُب النادر، ولذلك العناية هبذ
ً                                                                                           جد ا، ومن عجيب علم الفرائض أف العلماء يسمونو بعلم الساعة، ليس ا١تقصود بالساعة آخر الزماف وإ٪تا   
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                       ُ                                                                     يقصدوف بالساعة أي أنو ي نسى بعد ساعة، إذ علم الفرائض ٭تتاج إٔب مراجعة و٭تتاج إٔب مدارسة و٭تتاج إٔب 
يل على العناية بسائر أبواب الفقو؛ ألف فيو مراجعة مذاكرة ١تا فات منو، ولذا كاف العناية هبذا العلم دل

 ومذاكرة لو.
علم الفرائض بُت اهلل عز وجل الكثَت من أحكامو ُب كتابو، والذي جاء من السنة فيو أقل بكثَت ٦تا 

حديثُت متعلقُت بالفرائض وما عدا  -رٛتو اهلل–ورد ُب كتاب اهلل عز وجل كما سيأٌب، وإ٪تا ذكر ا١تصنف 
 لق بالوالء.ذلك متع

 *** المتن ***
، عن النبّي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس  - ٖٓٓ

 .)أَْلِحُقوا الفرائَض بأىِلها، فما بقي فهو ألْوَلى رُجٍل ذََكٍر(
رُجٍل )أقِسُموا الماَؿ بين أىل الفرائض على كتاِب اهلل، فما تركِت الفرائُض فألولى وفي روايٍة: 

 .ذَكٍر(
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
أٟتقوا أي أعطوا الفرائض ألىلها، وكلمة الفرائض ىنا اليت جاءت : (أَْلِحُقوا الفرائَض بأىِلها) قولو:

 ُب حديث النيب صلى اهلل عليو وسلم ٢تا معنياف:
ا١تعٌت األوؿ: الفريضة ٔتعٌت ا١تقدار احملدد، ويقابل الفريضة هبذا ا١تعٌت من يرث بالتعصيب، وىذا 

 ، فيقابل الفريضة ىنا التعصيب.)أٟتقوا الفرائض بأىلها(ا١تعٌت ىو الذي دؿ عليو الرواية األؤب حديث: 
                ً        ف فريضة أـ تعصيب ا، وىذا ا١تعٌت الثا٘ب: أف ا١تراد بالفرائض أي الشي الذي ورد النص بو سواء كا

، وىذا التفريق بُت الروايتُت ُب ا١تعٌت مفيد ُب )أقسموا ا١تاؿ بُت أىل الفرائض(اللفظ ىو ا١تراد بالرواية الثانية: 
أي: اقسموا  )أقسموا ا١تاؿ بُت أىل الفرائض(اٟتكم كما سيأٌب معنا بعد قليل ُب مسألتُت أو أكثر، ومعٌت 
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ً           ً              كتابو، وما ٓب ي قدر أي ٓب يأت النص بو سواء كاف فرض ا أـ تعصيب ا فاجعلوه ألؤب   ما قدره اهلل عز وجل ُب                                  ُ             
 رجل ذكر.

 أي بقي بعد الفرائض. :(فما بقي) قولو:
األؤب ىنا ٔتعٌت أقرب وليست ٔتعٌت أحق، واألقرب مأخوذة من  :(فهو ألْوَلى رُجٍل ذََكرٍ ) قولو:

فهي مأخوذة من األولوية فهنا قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: ا١تواالة فهو األؤب واألقرب، وأما األحق 
 ٔتعٌت أقرب أي أقرب رجل ذكر، وسنتكلم بعد قليل كيف يكوف القرب. )أؤب(

وأما الرواية الثانية فقد أتى هبا ا١تصنف لبياف ا١تعٌت الذي فيها وسيأٌب الفقو ا١تتعلق بالرواية الثانية ُب 
 ٤تلو.

 فقو الحديث:
كاف   -رٛتو اهلل–ىذا اٟتديث فيو من الفقو ُب باب الفرائض الشيء الكثَت، وأذكر أف أحد ا١تشايخ 

             ُ                                                                         يقوؿ: ٯتكن أف ي ستنبط ويستدؿ هبذا اٟتديث على أكثر من أربعُت مسألة ُب الفرائض، وحاولت أف أٚتع 
د ٢تذه ا١تسائل مع بعض ىذه ا١تسائل رٔتا تصل إٔب عشر أو أكثر سنذكرىا بعض قليل على سبيل اإليرا

 فقهها وباإلمكاف أف ا١ترء يشقق من ىذه ا١تسائل مسائل أخرى:
، فدؿ ذلك على إثبات )أٟتقوا الفرائض بأىلها(ا١تسألة األؤب: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

ث، اإلرث بالفرض، وىذا بإٚتاع أىل العلم، وقد فصلو اهلل ُب كتابو؛ الربع، والنصف، والسدس، والثل
والثمن، والثلثاف، ىذه األنصبة الستة الواردة ُب كتاب اهلل عز وجل، وقد بينها اهلل عز وجل على سبيل 

 التفصيل.
ا١تسألة الثانية: أف ىذا اٟتديث يدؿ على إثبات التعصيب أو اإلرث بالتعصيب، فإف بقي من 

                          ً  فيو، سواء كاف العاصب منفرد ا ا١تَتاث شيء بعد توزيع الفرائض على أىلها فإنو يثبت اإلرث بالتعصيب 
 وحده وال وارث معو أـ كاف قد بقي بعد تقسيم الفرائض ماؿ فإنو يرثو ا١تعصب، وىذه ا١تسألة ٣تمع عليها.

ا١تسألة الثالثة: أف ىذه اٟتديث يدؿ على أف ذا الفرض مقدـ على التعصيب، فيجب تقدٙب ذي 
ً          الفرض على الذي يرث بالتعصيب، وىذه أيض ا مسألة ٣ت  مع عليها بُت أىل العلم.                                    



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٜ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                                                ً                                     ا١تسألة الرابعة: أف اإلرث بالتعصيب األقرب يكوف حاجب ا لؤلبعد، ولذلك يقوؿ النيب صلى اهلل عليو 
                                   ً        ، فدؿ على أف األؤب واألقرب يكوف حاجب ا لؤلبعد.(فما بقي فهو ألؤب رجل ذكر)وسلم: 

 كيف نعرؼ األقرب من األبعد؟.  س:
         ُ                                     التعصيب ي قدـ بعضهم على بعض باعتبار ثبلث أشياء: يقوؿ أىل العلم: إف أىل جػ:

                                     ُ                                            األوؿ: باعتبار اٞتهة، فمن كاف أقوى جهة ق دـ على غَته، واٞتهات يقولوف: ىي ست: البنوة ٍب 
يليها ُب الضعف األبوة، ٍب يليها ُب الضعف اٞتدودة، ٍب يليها ُب الضعف اإلخوة، ٍب يليها أبناء اإلخوة، ٍب 

                                                                      ً  ا اجتمع أحد من ىؤالء اٞتهات فإف وجدت جهة أقوى من جهة أخرى فإنو يكوف حاجب ا يليها العمومة، فإذ
                    ً                                            لو، فاالبن يكوف حاجب ا أليب ا١تيت وجده وأخيو وعمو وأبناء أخيو وىكذا.

الثا٘ب: باعتبار الدرجة، وال ينظر ُب الدرجة إال عند اٖتاد اٞتهة، كأف يكوف للمرء ابن وابن ابن فهنا 
                                               ً                            نوة ولكن ابن االبن أبعد من االبن فيكوف االبن حاجب ا البن االبن، ىذا يسمى الدرجة.جهتهم واحدة الب

الثالث: باعتبار القوة، وا١تراد بالقوة أنو يقدـ الشقيق على من أدٔب للميت ّتهة واحدة كأف يكوف 
 من أب، فاألخ الشقيق مقدـ على األخ من أب فيحجبو وىكذا.

، أف ا١تراد باألؤب أقرب )فؤلؤب رجل ذكر(صلى اهلل عليو وسلم:  إذف عرفنا اآلف معٌت قوؿ النيب
وعرفنا أف القرب ٯتيز ُب باب الفرائض باعتبار ثبلثة أمور: أو٢تا: اٞتهة وعرفنا أف اٞتهات ست، ٍب يليها بعد 

وىكذا،  ذلك الدرجة والدرجة سهلة يعرفها الشخص االبن وابن االبن، األخ وابن األخ، وا١تؤب وابن ا١تؤب،
                              ً                    ٍب يليها القوة الشقيق يكوف مقدم ا على من كاف من أب.

، أتى النيب )فما بقي فهو ألؤب رجل ذكر(ا١تسألة ا٠تامسة: ُب قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
صلى اهلل عليو وسلم بكلمتُت: رجل، ذكر، مع أنو ٯتكن أف يكتفي بإحدى الكلمتُت عن األخرى فيقوؿ: 

                                                                   ُ       لو: إف النيب صلى اهلل عليو وسلم أتى هباتُت الكلمتُت من باب التأكيد لكي ال ي ظن أف ، فقا)ألؤب رجل(
                                                                     ً                      الرجل يقابلو الصيب فالصيب ال يرث. وليؤكد على أف ا١ترأة ال ترث بالتعصيب مطلق ا ولكن على الصحيح من 

العمـو ٥تصوص ١تا ، أف ىذا )فؤلؤب رجل ذكر(قوٕب أىل العلم أف ىذا العمـو الذي جاء ُب ىذا اٟتديث 
ا١ترأة ٖترز ثبلثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدىا الذي )جاء عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ: 
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، وىذا اٟتديث فيو ضعف، ولذلك اتفق الفقهاء على أف ا١ترأة تكوف معصبة ُب الوالء، وأما (العنت عنو
م، لكن الوالء بإٚتاع أىل العلم أف ا١ترأة ترث بالوالء، اللقيط واالبن ا١تبلعن عليو ففيو خبلؼ بُت أىل العل

 إذا كانت والء من علو. 
ومن أنكر أف ا١ترأة تكوف عصبة ُب حاؿ أف تكوف وارثة البنها ا١تبلعن عليو إذا العنت على ابنها، 

         ً     ا ليس ابن ا لو ومعٌت العنت عليو: رجل تزوج امرأة ٍب ١تا تزوج ىذه ا١ترأة اهتمها أف ىذا الولد الذي ُب بطنه
     ُ                      ً                                                                 فإنو ي شرع لو أف يبلعنها أٯتان ا ٜتس ٍب بعد ا١تبلعنة يسقط عنو اٟتد وينتفي عنو الولد، فيكوف ىذا الولد 
     ً                                                                                   منسوب ا ألمو، فابن ا١تبلعنة وُب حكمو من كاف مقطوع النسب وىو ابن الزنا ليس ٣تهوؿ النسب، فمجهوؿ 

                              ُ       ً       ه مسألة أخرى، أما مقطوع النسب ي عرؼ قطع ا أنو                      ُ                      النسب لو حكم مستقل ال ي عرؼ من أبوه وال أمو ىذ
                        ً                                                                      ابن زنا كأف تكوف أمو بغي ا و٨تو ذلك، ىذا الشخص ال يرثو إال أمو أو أخوه الذي ولد معو فيكوف شقيق لو 
           ً                                                                                    إذا كاف توأم ا لو، ىذاف يرثانو بالتعصيب، ويرثو بالفرض إخوتو ألمو، وسيأٌب بعد قليل ُب قضية عصبو ألمو 

 ال؟. ىل يرثونو أـ
ومن أىل العلم من يقوؿ: إف ا١ترأة ال ترث من ولدىا بالتعصيب وإ٪تا تكتفي بنصيبها، نصيب األـ 

، وىي ليست )وما بقي فهو ألؤب رجل ذكر(السدس أو الثلث ١تاذا؟ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
عندما قاؿ النيب صلى اهلل عليو    ً    ً                                                      رجبل  ذكر ا وإ٪تا أنثى، ولكن نقوؿ: إف ىذا ٥تصوص باٟتديث الذي ذكرتو 

، إذف فهذا اٟتديث استدؿ بو (ا١ترأة ٖترز ثبلثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدىا الذي العنت عنو)وسلم: 
 أحد القولُت ولكن قلنا: إف ىذا االستدالؿ بعمـو ٥تصوص بأحاديث أخرى.

كاف أقرب   امرأا البتة فلو أف                                                         ً ا١تسألة السادسة: استدؿ هبذا اٟتديث على أف ا٠تنثى ال يكوف معصب  
                                        ً                                        ُ     عصبتو إليو أخوه، ولكن أخاه كاف خنثى مشكبل  فإف ا٠تنثى ا١تشكل ال ٭تكم أنو ذكر، ولذلك ال ي عصب 

                    ً  ، وا٠تنثى ال يكوف ذكر ا.)فؤلؤب رجل ذكر(            ً                                         ا٠تنثى استدالال  هبذا اٟتديث أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
                                              ُ                                      ا١تسألة السابعة: استدؿ بعض أىل العلم على أنو ال ي شرع التعصيب مع الغَت، التعصيب مع الغَت 

ُب إثباتو.  -رضي اهلل عنو–مىت؟ األخوات مع البنات ىل يكن عصبات أـ ال؟ ورد فيو حديث ابن مسعود 
حوز ا١تاؿ كلو،                  ُ                                                     قاؿ بعضهم: إنو ال ي شرع التعصيب مع الغَت. أف األخت ال تكوف مع البنت عصبة فت
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، قاؿ: )فما بقي فهو ألؤب رجل ذكر(واستدلوا بعمـو ىذا اٟتديث حينما قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
عندما تكوف ىناؾ أخت وبنت أو بنات مع أخوات فإف األخوات يستوعنب النصف أو الثلثُت، إف كانت 

عن الثلثُت ٬تب أف يكوف للذكر وال  واحدة أخذت النصف وإف كن أكثر أخذف الثلثُت، والباقي ما زاد
                      ً                                                                ً يكوف لؤلنثى فتعصب تعصيب ا مع الغَت فتحوز ا١تاؿ كلو، ولكن نقوؿ: الصحيح أف ىذا اٟتديث ليس داال  

)أقسموا ا١تاؿ بُت على نفي التعصيب مع الغَت، ١تاذا؟ للرواية الثانية وىي قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
يب مع الغَت ُب حديث ابن مسعود واستفيد من داللة بعض اآليات ُب  ، وقد ثبت التعصأىل الفرائض(

ً                                                                           كتاب اهلل عز وجل فهم ا من بعض اآليات، فدؿ ذلك على أف ا١تعٌت الثا٘ب والرواية الثانية أفادتنا على أف                   
التعصيب بالغَت مقدـ على التعصيب بالنفس البعيد، التعصيب مع الغَت القريب األخوات مع البنات مقدمة 

 لى ا١تعصب البعيد كأف يكوف ابن أخ أو ٨توه.ع
ً                                                    ا١تسألة الثامنة: استدؿ هبذا اٟتديث أيض ا على مسألة أف بنات االبن ال يرثن بالتعصيب مع إخواهنن                                    
إذا كاف ىناؾ بنات قد استوعنب الثلثُت، وصورة ىذه ا١تسألة: أف ٯتوت رجل أو امرأة عن بنتُت فلهما الثلثاف، 

ن، قاؿ بعض أىل العلم كابن مسعود وغَته: إف البنتُت ٢تما الثلثاف وابن االبن لو وعن ابن ابن وبنت اب
)فما بقي فهو                               ً                                                الباقي. أما بنت االبن ال ترث شيئ ا، والسبب؟ قالوا: ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

ورث ابن االبن ، فبنت االبن ىنا جاءت بعد الفروض، نعم لو كاف ال توجد بنات وإ٪تا ا١تألؤب رجل ذكر(
                        ً                                                                    مع أخواتو فإنو يكوف معصب ا أو يدخلن معو ُب التعصيب فَتثن ا١تاؿ كلو؛ ألهنن وارثات، وقاؿ اٞتمهور: إف 
بنات االبن يرثن مع االبن مع وجود البنات البلٌب استوعنب الثلثُت. ألف االستدالؿ بالرواية الثانية وىي قوؿ 

، وقد جاء ُب الشرع ُب كتاب اهلل وُب سنة النيب بُت أىل الفرائض()أقسموا ا١تاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
صلى اهلل عليو وسلم أف األخت تكوف مع أخيها عصبة، وبنت االبن مع أخيها تكوف عصبة أو مع ابن 

           ً                                                           عمها أحيان ا تكوف عصبة؛ ألهنا ُب درجة واحدة معو، وىذا قوؿ ٚتاىَت أىل العلم.
ديث وىو استدالؿ قوي على أف اٞتد ٭تجب اإلخوة، وذلك ُب ا١تسألة التاسعة: استدؿ هبذا اٟت

ا١تسألة اليت يكوف فيها تشريك، وصورة ىذه ا١تسألة: أف يكوف ىناؾ جد مع إخوة أشقاء أو إخوة ألب، و٢تا 
                                     ً                                                      صور أخرى، فنقوؿ ىنا: إف اٞتد يكوف حاجب ا لئلخوة فبل يرثوف معو. وىذا قوؿ لبعض أىل العلم كأيب بكر 
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واختيار الشيخ تقي الدين وىو الذي عليو العمل ُب احملاكم اآلف، وإف كاف  -ضي اهلل عنور –الصديق 
بالتشريك بُت اٞتد واإلخوة، فما وجو االستدالؿ على أف اٞتد  -رضي اهلل عنو–اٞتمهور على قوؿ زيد 

١تا قاؿ  ٭تجب اإلخوة؟ قالوا: ألف اٞتد جهتو أقوى من جهة اإلخوة، فاٞتد يقدـ على اإلخوة. ولذلك
اٞتمهور بالتشريك ١تا جاء عن زيد اضطروا أف يقولوا: إف اٞتهات ٗتتلف، فقالوا: اٞتهات: البنوة ٍب االبوة ٍب 
اٞتدودة ٍب اٞتدودة مع اإلخوة ٍب اإلخوة. فزادوا درجة ألجل إثبات التشريك، واألقرب من ظاىر ىذا 

             ً                       جب اإلخوة مطلق ا ليس ُب حالة دوف حالة.اٟتديث والذي عليو العمل عندنا ُب احملاكم: أف اٞتد ٭ت
ً                     ا١تسألة العاشرة: ىذا اٟتديث أيض ا استدؿ بو ابن عباس  وىو الذي رواه على  -رضي اهلل عنهما–                            

أف األـ ترث الثلث ُب ا١تسألتُت العمريتُت، ما ٫تا ا١تسألتاف العمريتاف؟ زوج وزوجة، أو زوجة مع أب وأـ، ١تا 
دنا قسمتها فإف للزوج النصف كفروض، ولو أعطينا األـ فالثلث فرضها، نقوؿ: زوج مع أب وأـ، لو أر 

–واألب ىنا يرث الباقي فيكوف نصيب األب عند التحقيق السدس، فيكوف أقل من األـ، اٞتمهور يقولوف 
ُب الفرائض أف الرجل يأخذ ضعف ما لؤلنثى إال  -السنة ٔتعٌت الطريقة ىنا–: إف السنة -بناء على قوؿ عمر

ور ٤تددة مثل اإلخوة ألـ. فالواجب أف يكوف األب لو ضعف ما لؤلـ فلو أعطينا األـ الثلث فسيكوف ُب ص
نصيب األب أقل وىو السدس فإنو يرث بالتعصيب فلذلك قالوا: نعطي األب الثلث وىو الباقي ونعطي األـ 

بوا مع لفظ اآلية فقالوا: ثلث الباقي فقط وىو السدس. فأنزلوىا من الثلث إٔب السدس ولكن أرادوا أف يتأد
رضي –ثلث الباقي. وإال فهم أعطوىا سدس وأعطوا الباقي لؤلب وىو ما يعادؿ الثلث، خالف ابن عباس 

                                           ُ                                 فقاؿ: ٬تب أف تعطى األـ الثلث؛ ألجل ىذا اٟتديث. ت عطى الفرائض ألىلها فما بقي السدس  -اهلل عنهما
١تا ذكر ىذه ا١تسألة: وقوؿ ابن عباس من حيث  -رٛتو اهلل–فيذىب لؤلب فيكوف أقل، يقوؿ ابن قدامة 

 الدليل أظهر لوال اإلٚتاع واتفاؽ األمة بعد ذلك على القضاء بقضاء عمر ُب ا١تسألتُت العمريتُت.
ً                  استدؿ هبذا اٟتديث أيض ا على نفي العوؿ،  -رضي اهلل عنهما–ا١تسألة اٟتادية عشر: أف ابن عباس                    

 كتابو ما عالت مسألة قط. ولكن ٚتاىَت أىل العلم على أنو ٬تري العوؿ              ُ                فإنو قاؿ: لو ق دـ من قدمو اهلل ُب
ُب ا١تسائل، وقد قيل: إف قوؿ ابن عباس ىذا ٓب يقل بو أحد، لكن وجدت أف ابن كثَت ُب كتابو مسند 
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                                                                                    ُ     الفاروؽ رجح قوؿ ابن عباس، فماؿ لو ابن كثَت فدؿ ذلك على أف قوؿ ابن عباس ُب نفي العوؿ ٓب ي هجر 
 ية، وإ٪تا قاؿ بو كثَت من أىل العلم ُب أعصار ٥تتلفة.بالكل

ا١تسألة الثانية عشر: استدؿ هبذا اٟتديث اٟتنابلة وغَتىم على إسقاط اإلخوة ُب اليمية أو ا١تسألة 
اٟتجرية أو ا١تسألة اٟتمارية، وصورة ىذه ا١تسألة، نقسم ىذه ا١تسألة لنعرؼ ما ىي إشكا٢تا، الزوج يأخذ 

د الفرع الوارث، واألـ لوجود ٚتع من اإلخوة ترث السدس، واإلخوة األشقاء فرض ُب  النصف لعدـ وجو 
                                         ُ                                                 كتاب اهلل إذا كانوا أكثر من واحد فالثلث، است وعبت الفرائض كم بقي لؤلشقاء؟ األشقاء يسقطوف، قيل: 

حم واحد و٨تن إف ىؤالء األشقاء ذىبوا لعمر فقالوا: يا عمر ىؤالء اإلخوة من األـ ٨تن وإياىم ركبنا ُب ر 
أقرب إٔب ا١تيت فنحن إخوة لو من أبيو وأمو ومع ذلك ٓب نرث وىؤالء األضعف منا الذي ورثوا باألـ فقط 

–                     ً  وقيل: ىب أف أبانا ٛتار ا  -فسميت حجرية أو ٯتية–                                      ً         أخذوا ثلث مالو فقالوا: ىب أف أبانا حجر ا ُب اليم 
                                ً         وة ألـ ما لنا اب، ىب أف أبانا ٛتار ا، ىب أف انس أف لنا أب فهل نرث اعترب أننا إخ -فسميت اٟتمارية

         ً                                                                            أبانا حجر ا ُب اليم. استدؿ بعض أىل العلم وىو ا١تذىب وىو األصح أف ال يورثوف؛ ألف اإلخوة ألـ ال 
يرثوف بالتعصيب وإ٪تا يرثوف بالفرض، ولذلك يقدموف على من ورث بالتعصيب وىو اإلخوة ألـ فيسقطوف 

                                                           ً  م؛ ألف ما أبقت الفروض فؤلؤب رجل ذكر، وما أبقت لكم الفروض شيئ ا.على الصحيح من قوٕب أىل العل
ا١تسألة الثالثة عشر: استدؿ هبذا اٟتديث على عدد من ا١تسائل ُب قضية ابن ا١تبلعنة وغَته لكن 

بفتح العُت وكسرىا وكبل٫تا صحيح اسم –مسألة ابن ا١تبلعنة ماذا يقولوف؟ يقولوف: إف ىذه ا١ترأة ا١تبلعنة 
إذا ماتت، أو رجل ىو ابن ١تبلعنة فمات االبن وليس لو من ورثتو إال عصبة أمو ىل  -وؿ واسم فاعلمفع

 يرث عصبة أمو أـ ال؟ فيو خبلؼ على قولُت: 
القوؿ األوؿ: من نفى أف عصبة األـ ا١تبلعنة يرث استدؿ باٟتديث، قاؿ: ألف النيب صلى اهلل عليو 

 ء ليسوا أؤب لو وإ٪تا أؤب ألمو فبل يرثوف.، بو وىؤال)فؤلؤب رجل ذكر(وسلم قاؿ: 
، سواء لو أو من جهة )فؤلؤب رجل ذكر(القوؿ الثا٘ب: أف العصبة ترث. واستدؿ باٟتديث فقاؿ: 

 أمو.
 *** المتن ***
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قاؿ: قلُت: يا رسوَؿ اهلل! أتنزؿ غًدا في داِرؾ  -رضي اهلل عنو-عن أسامة بن زيٍد  - ٖٔٓ
 .)ال يِرُث الكافُر المسلَم، وال المسلُم الكافَر(ثم قاؿ:  َعِقيٌل من رِبَاٍع؟( )وىل ترؾ لنابمكة؟ قاؿ: 

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

١تا أتى النيب صلى اهلل عليو وسلم مكة : (قلُت: يا رسوَؿ اهلل! أتنزؿ غًدا في داِرؾ بمكة؟) قولو:
ىذا الكبلـ عندما نزؿ مكة، فأجابو النيب  -عنهمارضي اهلل –   ً                                      فاٖت ا أو ُب حجة الوداع قاؿ لو أسامة بن زيد 

 .)وىل ترؾ لنا عقيل من رباع(صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
يعٍت بعقيل عقيل بن أيب طالب ابن عمو صلى اهلل عليو  :وىل ترؾ لنا َعِقيٌل من رِبَاٍع؟() قولو:

وسلم، أي ٓب يبق ٕب دار ُب مكة، وذلك أف النيب صلى اهلل عليو وسلم عندما ىاجر من مكة كاف من سنن 
ا٢تجرة أف من ىاجر فإف ما تركو يأخذه ا١تشركوف، ولذلك كاف ُب صلح النيب صلى اهلل عليو وسلم مع 

ليكم ما بقي من ما٢تم فإهنم لنا، وقد ذكرت قبل أف أجر ا١تهاجر مع النيب صلى اهلل ا١تشركُت أف من ىاجر إ
عليو وسلم عظيم ولو أحكاـ ٗتصو منها: فوات مالو الذي يكوف ُب دار مهجره اليت ىاجر منها، وعدـ 

انقطع بفتح جواز إقامتو فيها بعد كوهنا دار إسبلـ، وغَت ذلك من األحكاـ، وىذا ا١تعٌت ا٠تاص للهجرة وقد 
 مكة ٓب تبق ا٢تجرة با١تعٌت ا٠تاص وإ٪تا بقيت ا٢تجرة با١تعٌت العاـ.

وإ٪تا أخذىا عقيل كلها فحازىا، وىذا يدؿ على أف من   :وىل ترؾ لنا َعِقيٌل من رِبَاٍع؟() قولو:
كاف من أمر اٞتاىلية من ملك أو نسب فإنو صحيح، فما ملكو الناس ُب اٞتاىلية من ملك سواء كاف 

                                    ً                                                    بب ٤تـر أـ بطريق ٤تـر باإلرث أـ كاف نسب ا كأف يكوف الشخص انتسب لغَت أبيو ُب اٞتاىلية فإنو يبقى بس
على نسبو وعلى ملكو إذا أسلم وال يلـز أف ينفي ذلك عنو، وىذه اٞتملة استدؿ هبا فقهاء اٟتنابلة على أنو 

وز التملك فيها وإ٪تا ٬توز الكراء. ٬توز                                            ُ             ال ٬توز للمرء أف يتملك ُب مكة، قالوا: ألف مكة ف تحت عنوة فبل ٬ت
أف تستأجر وال ٬توز أف تتملك أف تشًتي ُب مكة، وإ٪تا مكة ملكها ُبء للمسلمُت عامة، فاستدلوا بقوؿ 

، أي نفى النيب صلى اهلل عليو وسلم كل ملك لو، )وىل ترؾ لنا عقيل من رباع(النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
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)وىل ترؾ ١تلك ُب مكة هبذا اٟتديث فقاؿ: إف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: واستدؿ الشافعي على جواز ا
ُ                                                          ، فدؿ على أف عقيبل  ص حح ملكو عليها، فاٟتنابلة استدلوا من اٞتملة بأف النيب صلى اهلل لنا عقيل من رباع(  ً                 

صلى اهلل                                                                   ً              عليو وسلم نفى كل ملك لو، والشافعي استدؿ بنقض الدليل فقاؿ: إف عقيبل  ٘تلك وصحح النيب
عليو وسلم ملكو فدؿ ذلك على أف ملكو صحيح فدؿ ذلك على صحة التملك ُب مكة. ومن أىل العلم 
وىو مذىب سفياف الثوري وىو أشد ا١تذاىب من يرى أنو ال ٬توز التملك وال الكراء، فبل ٬توز حىت تستأجر 

ى وقبل أف ٭تُت موعد اإل٬تار إذا سكن ُب مكة اكًت  -رٛتو اهلل–ُب مكة، فكاف سفياف بن سعيد الثوري 
وإال فإف قوؿ  -رضي اهلل عنو–                                      ً                           والكراء يهرب، يقوؿ: ال أريد أف أدفع ماال  ال ٬توز. وىذا من اجتهاد منو 

ٚتاىَت أىل العلم أيب حنفية ومالك والشافعي على أنو ٬توز التملك ُب مكة وىي إحدى الروايتُت ُب مذىب 
 أٛتد.

عدـ إرث الكافر من ا١تسلم فهو بإٚتاع أىل العلم مهما كاف  :لَم(ال يِرُث الكافُر المس) قولو:
ً                 نوع الكافر، فسواء كاف الكافر حربي ا أـ ذمي ا أـ معاىد ا، أـ كاف الكافر أصلي ا أـ مرتد ا سواء ال يرث من          ً                      ً          ً        ً                                 

          ً                                      ا١تسلم شيئ ا بإٚتاع أىل العلم وال خبلؼ ُب ىذه ا١تسألة.
، ا١تراد با١تسلم ىنا ُب ىذه اٞتملة وُب اٞتملة كافر ا١تسلم()ال يرث الا١تسألة الثانية: وىي قولو: 

                                                                              ً                الثانية ٓتبلؼ الكافر فإف الكافر ٗتتلف اٞتملة األؤب والثانية ا١تراد با١تسلم ا١تسلم ظاىر ا، وعلى ذلك فإف 
و إ٪تا                                                                               ُ          ا١تنافق وُب حكمو الزنديق على أصح قوٕب أىل العلم؛ ألف الزنديق ٓب يقم عليو حد الردة وي ستتاب فإن

                                                  ً  يرثو ا١تسلموف وال يرثو الكفار، ال يرث الكفار منو شيئ ا.
ا١تسألة الثالثة: أف مفهـو ىذه اٞتملة أف الكافر يرث من الكافر مهما اختلفت مللهم، وىذا ىو 
                                                                                    ً     األقرب فإف الكافر يرث من الكافر وإف اختلفت مللهم كأف يكوف نصرا٘ب فَتث من اليهودي استدالال  هبذا 

 اٟتديث.
أف ا١تسلم ال يرث من الكافر، وىذه اٞتملة فيها خبلؼ ُب تفسَت  :(وال المسلُم الكافرَ ) ولو:ق

                                                                            ً                   معٌت الكافر فيها، فذىب ٚتهور أىل العلم إٔب أف الكافر ىنا مطلقة، فكل من كاف كافر ا فإف ا١تسلم ال يرثو 
يرث من أي كافر سواء كاف وىذا ىو قوؿ ٚتاىَت أىل العلم وىو مشهور ا١تذاىب األربعة أف ا١تسلم ال 
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ً                                               أصلي ا أـ مرتد ا، سواء كاف حربي ا أـ ذمي ا أـ معاىد ا ال فرؽ، وذىب ٚتع من الصحابة واختاره الشيخ تقي           ً        ً                 ً         ً    
الدين ابن تيمية أف ا١تراد بالكافر ُب ىذه اٞتملة الكافر اٟتريب فقط، اٟتريب الذي تكوف ىناؾ عداوة وحرب 

                                                           ً     ا١تسلم من ىذا الكافر اٟتريب، وما عداه من الكافرين كأف يكوف ذمي ا أو  بُت ا١تسلمُت والكفار فيو فبل يرث
ا فإف ا١تسلم يرث منو، وىذا القوؿ ورد عن عدد من  ا أو بيننا وبينهم صلح أو يكوف الكافر مرتد  ً                                               يكوف معاىد                                           ً          

ريب وٛتلوا أهنم كانوا يرثوف من ا١تسلم من الكافر غَت اٟت -رضي اهلل عن اٞتميع–الصحابة كمعاوية وغَته 
 ىذا اٟتديث على اٟتريب وحده، وا١تسألة فيها قوالف.

ا١تسألة الثانية: ذكرت قبل قليل أف الكافر ال يرث من ا١تسلم بإٚتاع، ىل العربة بقوؿ النيب صلى اهلل 
، ىل ا١تراد ببل يرث الوقت عند الوفاة أما عند القسمة؟ ٔتعٌت أف )ال يرث الكافر من ا١تسلم(عليو وسلم: 

 الكافر أسلم قبل الوفاة ولو بدقيقة أو بدقيقتُت فبإٚتاع أىل العلم أنو يرث.
                                               ُ             ُ        ً                اٟتالة الثانية: إذا أسلم الكافر بعد قسمة ا١تَتاث، ق سم ا١تَتاث وٓب ي عطى شيئ ا من مَتاث ا١تسلم 

 فبإٚتاع أىل العلم أنو ال يرث.
قسمة الًتكة فهل يرث أـ ال؟ سبب  اٟتالة الثالثة: إذا أسلم الكافر بعد موت ا١تورث ا١تسلم وقبل

، ىل ثبوت اإلرث يكوف بالوفاة أـ يكوف )ال يرث(ا٠تبلؼ فيها أف قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
بالقسمة؟ ٨تن نعرؼ أف ا١تلك يثبت بالوفاة، ثبوت ا١تلك استقرار ا١تلك الذي يثبت فيو الزكاة ويثبت بو 

ين، مسائل كثَتة متعلقة بالقسمة وليست متعلقة بالوفاة، ىل أحكاـ أخرى، استقرار ا١تلك واستقرار الد
نقوؿ: إف العربة ُب اإلرث با١تلك بالوفاة أـ باستقراره؟ فيو خبلؼ على قولُت: واٞتمهور على أف العربة 

وىي ا١تنصوصة عن اإلماـ أٛتد –بالوفاة؛ ألف الوفاة تنقل ا١تلك من ا١تيت إٔب ا١تورث. وقاؿ بعض أىل العلم 
: إف العربة بالقسمة. ألف العربة باستقرار ا١تلك، فلو أسلم الكافر بعد موت مورثو وقبل -تيار ابن القيمواخ

القسمة فإنو يرث، وقد جاءت ُب ذلك آثار متعددة عن عدد من صحابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ٦تا 
إلٯتانو وإسبلمو، ألسنا نعطي                                                             ً يدؿ على قوة ذلك، ومن حيث ا١تعٌت نقوؿ: لعل ٤تبتو للماؿ تكوف سبب ا

                                                                ً     ُ                 ً    ا١تؤلفة قلوهبم، وا١تؤلفة قلوهبم أنواع منهم من يكوف قريب من اإلسبلـ ماال  لكي ي سلم، أف يكوف سبب ا ُب 
إسبلمو و٤تبة اإلسبلـ فنقوؿ: لعل ىذا القوؿ مفيد ُب اٞتانب ا١تصلحي مفيد ُب أنو ٭تبب ىذا الكافر ُب 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٚٙ
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، فيكوف قوؿ النيب صلى اهلل عليو )أحكاـ أىل الذمة(وأطاؿ عليو ُب كتابو اإلسبلـ وىذا اختيار ابن القيم 
، أي الكافر وقت القسمة، وليس الكافر وقت الوفاة، وأما اٞتمهور فيقولوف: )ال يرث الكافر ا١تسلم(وسلم: 

 إف الكافر ا١تراد بو الكافر ُب وقت الوفاة.
  ُ                    ، ي ستثٌت ىذا من العمـو )ال يرث الكافر ا١تسلم(م: ا١تسألة الرابعة: أف قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسل

ُ                                                                              ً  ا١تخصوص خ ص من ذلك صورة وىي مسألة الوالء فالكافر يرث من عبده بالوالء، إذا أعتق الكافر عبد ا         
ً                                                                                         مسلم ا ٍب مات فإنو يرث مالو، والدليل على ذلك ما جاء عند الدارقطٍت أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ذكر     

 عبده وأمتو إذا أعتقهما.أف الكافر يرث من 
 *** المتن ***

؛ أف النبي صلى اهلل عليو وسلم نهى عن -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن ُعمر  - ٕٖٓ
 بيِع الوالِء َوِىبِتِو.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

ىذا اٟتديث سبق اإلشارة إليو  :(أف النبي صلى اهلل عليو وسلم نهى عن بيِع الوالِء َوِىبِتوِ ) قولو:
 قبل وىو أف النيب صلى اهلل عليو وسلم هنى عن بيع الوالء وىبتو، وا١تراد بالوالء نوعاف كما ذكرنا قبل:

 األوؿ: والء من علو، وىو اإلعتاؽ.
ُ                         ً   الثا٘ب: والء من س فل، وىو أف يكوف ا١ترء معتق ا.                

ُ              ء من علو والوالء من س فل، فكل يسمى إذف عندما يقاؿ: فبلف وٕب لفبلف. فيصدؽ عليو الوال                    
مؤب، فبلف مؤب لفبلف، ىذا الوالء يورث بو، أما اإلرث بالوالء من علو يعٍت أف ا١تعتق يرث من عبده الذي 
ُ                                     أعتقو فهذا باتفاؽ أىل العلم أنو يرث منو، وأما الوالء من س فل فؤلىل العلم فيو قوالف، والصحيح: أف                                                         

ُ              الوالء من س فل يكوف سبب ل ُ        لمَتاث فيكوف أؤب من بيت ا١تاؿ با١تاؿ، فَتث ا١ترء من الوالء من س فل وىو                                                                   
 اختيار الشيخ تقي الدين، ىذه ا١تسألة األؤب.



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٜٛٙ
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ُب قصة  -رضي اهلل عنو–                ُ                                             ا١تسألة الثانية: ي كتسب الوالء باإلعتاؽ كما مر معنا ُب حديث عائشة 
                   ُ                            أف أعتق العبد، وقد ي كتسب الوالء باإلرث فمن أعتقو بريرة، فبل يكتسب ا١ترء الوالء إال إذا قاـ ىو بفعلو ب

أبو الشخص ورث ورثتو من العصبة فقط دوف أصحاب الفروض، فالعصبات فقط ىم الذين يرثوف الوالء، 
                    ً                                                                         فلو أف أباؾ أعتق رجبل  ٍب مات ذلك الرجل وليس لو وارث، فإف الذي يرثو معتقو وىو أبوؾ ولو كاف أبوؾ 

ذين يرثوف بالعصبة ىم الذين يرثوف الوالء، أقوى اٞتهات العصبات األبناء، فالذين    ً                  ميت ا فإف عصبة أبيك ال
يرثوف أبناء ا١تعتق ٍب آباؤه ٍب إخوانو ٍب أبناء أخيو ٍب أعمامو. إذف الوالء ينتقل للورثة العصبة الذكور فقط دوف 

 اإلناث، البنات ال يرثن الوالء وإ٪تا يرثو العصبات فقط.
ً                            مو أعتقت عبد ا ىل يرث ابنها الوالء أـ ال؟.         ً  لو أف رجبل  أ س:             
يرثو؛ ألنو عصبة ٢تا، العربة بالوارث ليس با١تورث ا١تورث ذكر أو أنثى ال أثر. وىذا يسمى إرث  جػ:

 الوالء.
ر هبا؛ ألف الشخص يتبع أباه ُب النسب وأمو ُب الوالء  ر، فلو طريقة أخرى ٬ت  ُ                                               وإرث الوالء قد ٬ت                     ُ               
                                         ُ                                                  وخَت٫تا ُب الدين، كيف يكوف جر الوالء؟ شخص قد أ عتق أبوه وأمو ما زالت قنة والء االبن ١تؤب أبيو، لكن 

جاء الشخص الثا٘ب فأعتق أمو  أمو ٯتلكها شخص آخر، لو مات ىذا االبن يرثو مؤب أبيو؛ ألف أبيو مات،
نقوؿ: والء ىذا الولد ينجر من معتق أبيو إٔب من أعتق أمو، فباألمس كاف والءه لعمر أصبح اليـو لزيد الذي 

 ىو أعتق أمو. 
، ثاني ا: باإلرث، ثالث ا: ّتر الوالء، وجر الوالء متعلق باإلرث.      ُ                       ً      ً              ً                                   إذف ي كتسب الوالء باإلعتاؽ أوال 

 ى ذلك؟.ما الذي ينبٍت عل س:
حديث النيب صلى اهلل عليو وسلم أف الوالء وال يوىب ولذلك هنى النيب صلى اهلل عليو وسلم  جػ:

هنى عن بيع الوالء وىبتو. وىو قوؿ ٚتاىَت أىل العلم، فبل ٬توز بيع الوالء وال ىبتو، فبل يأٌب شخص ويقوؿ: 
                       ُ              هتبو لشخص وإ٪تا يورث أو ي كتسب بالفعل أنا مؤب من علو لزيد فأريد أف أبيعك الوالء. ىذا ال ٬توز، وال

فقط، والقاعدة ُب ذلك: أف الوالء من باب االختصاص واالختصاص ال ٬توز بيعو على سبيل االنفراد وإ٪تا 
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٬توز من باب التبع؛ إما مع عمل وإما مع عُت، فالوالء من باب التبع ٬توز فهنا الذي أعتق األـ ُب جر 
ي والء االبن بالفعل وىو بإعتاؽ أمو فجر الوالء إليو، ىنا ُب فعل ُب علم وىو  الوالء كيف استطاع أنو يشًت 

 تبع مع إعتاؽ أمو لكن ٣ترد بيع االختصاص ال ٬توز، وىذه ا١تسألة تكلمنا عنها أكثر من مرة.
 *** المتن ***

على  ؛ أنَّها قالْت: كاف في بريرَة ثالُث ُسنٍن: ُخيّْرتْ -رضي اهلل عنها-عن عائشَة  - ٖٖٓ
زوجها حين َعتَػَقْت. وُأىدي لها لحٌم، فدخل علّي رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، والبُػْرمُة على الناِر، 

، فأتي بُخبٍز وُأْدـٍ من ُأْدـ البيِت. فقالوا: بلى.  .)ألم أَر البرمَة علَى الناِر فيها لحٌم؟(فقاؿ:  فدعا بطعاـٍ
)ىو عليها صدقٌة، وىو فقاؿ:  على بريرَة. فكرىنا أف ُنطِعَمك منو.يا رسوؿ اهلل! ذلك لحٌم ُتُصدَّْؽ بو 

 .)إنَّما الوالُء لمن أعتَق(وقاؿ النبي صلى اهلل عليو وسلم فيها:  .منها لنا ىديٌة(
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
ٓتصوصها نزلت ىذه السنن  -رضي اهلل عنها–أي أف بريرة : (كاف في بريرَة ثالُث ُسننٍ ) قولو:

الثبلث، ومن عجيب أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم مع أصحابو أف اهلل عز وجل ٬تعل من اٟتوادث اليت 
                                   ُ                                                 تكوف ُب أصحابو وتكوف ُب خاصة نفسو ما ت شرع ألجلو األحكاـ، ولذلك جاء ُب اٟتديث الذي روي وىو 

ً    ُ                ُب ا١توطأ ببلغ ا وأ سند عند الدارقط ٍت ُب الغرائب وىو من األحاديث األربعة اليت قاؿ ابن عبد الرب: إنٍت ٓب           
، أي أف اهلل (ِإ٘بِّ أَلَْنَسى َأْو أَُنس ى أِلَُسن  )            ً                                            أجد ٢تا إسناد ا من الببلغات. أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

تنزؿ ألجل ذلك مثل سنة                                      ً                             عز وجل ينسي نبيو صلى اهلل عليو وسلم شيئ ا من األمور لكي تكوف ىناؾ سنة 
سجود السهو، ومثل كثَت من األحكاـ اليت كانت، فنسياف النيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا ىو ٟتكمة أرادىا 

ىذا بأمر اهلل عز وجل وقدره  -رضواف اهلل عليهم–اهلل عز وجل، وكذلك ما يكوف من حوادث من الصحابة 
:  -رضي اهلل عنها–ىم ٢تم و١تن بعدىم، ولذلك قوؿ عائشة                                  ً        ليكوف أمره سبحانو وتعأب وشرعو بين ا ١تن بعد

                                     ُ        كاف ُب بريرة ثبلث سنن. أي ظهرت فيها وأ بينت ٢تا.
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كانت متزوجة قبل إعتاقها   -رضي اهلل عنها–بريرة  :(ُخيّْرْت على زوجها حين َعتَػَقتْ ) قولو:
ف تبقى وبُت أف ينفسخ ُ        خ َتت بُت أ -رضي اهلل عنها–وكانت متزوجة لعبد أي قن ٦تلوؾ، فلما عتقت 

النكاح انفساخ، ليس فيو طبلؽ وإ٪تا فسخ؛ النعداـ الكفاءة بينهما فإف الكفاءة تكوف ُب الدين، وتكوف ُب 
                     ً                                                                  ً   اٟترية، فاٟترة ليست كفئ ا للعبد وال العكس، ولذلك ال ٬توز للحر أف يتزوج عبدة إال حينما ال ٬تد طوال  ال 

لو أف يتزوج القنة، ما السبب؟ أف زواجو من ىذه العبدة مؤثر على بنيو       ً                        ٬تد ماال  ليتزوج اٟترة فحينئذ ٬توز 
                   ً                  ً                                                              فأبناؤه يكونوف عبيد ا فما يكونوف أحرار ا؛ ألف االبن يتبع أمو ُب اٟترية والرؽ ويتبعها ُب الوالء، فهذا الرجل 

ٟتر من القنة                  ً                                                              قد يكوف أبوه قرشي ا فنسبو معروؼ ولكنو قن؛ ألف أمو عبدة أو قنة، ولذلك ال ٬توز زواج ا
 -رضي اهلل عنها–ولكن التملك والتسري مسألة أخرى، أف تكوف القنة أو األمة ُب ملك الرجل، فربيرة 

ُ                                                                                        خ َتت بُت زوجها ىل تريد أف تبقى معو أـ تريد أف تنفسخ منو، وسيمر معنا ُب باب الطبلؽ أف فروقات 
 نة األؤب.. ىذه الس-رٛتو اهلل–               ً                      النكاح عشروف نوع ا كما ذكره ابن القيم 

ُ            أ ىدي ٢تا ٟتم.  -رضي اهلل عنها–وىذه ىي السنة الثانية، أف بريرة : (وُأىدي لها لحمٌ ) قولو:
وذكرت قبل أف ا٢تدية والصدقة بينهما تشابو ولذلك الفقهاء يقولوف: إف الصدقة ىدية غَت أف الصدقة تكوف 

                             ُ       ومعٌت وفاء ليست حملتاج. وإف كاف ق صد هبا حملتاج ويقصد هبا الثواب، وأما ا٢تدية فإهنا تكوف ١تعٌت قرابة 
                                                             ً                           ا١تعاوضة كأف تكوف لشخص أعلى فإهنا تكوف ىبة بقصد الثواب فتكوف بيع ا على قوؿ اٞتمهور، وىنا ١تا 

                      ُ                    قالت: أىدي ٢تا ٟتم. أي ت صدؽ على بريرة بلحم.
 الربمة ىي اإلناء أو القدر الذي وضع فيو اللحم. :(والبُػْرمُة على النارِ ) قولو:
ـٍ ) قولو: أي طلب النيب صلى اهلل عليو وسلم الطعاـ، وكاف من ىديو صلى اهلل عليو  :(فدعا بطعا

      ُ        ً                                          ، فإف أ عطي طعام ا أكلو وٓب يعبو، أي طعاـ يقدـ لو يأكلو وال )ىل من طعاـ؟(وسلم أنو إذا دخل بيتو قاؿ: 
      ً                       ٬تد طعام ا صلى اهلل عليو وسلم وٓب يعيبو عليو الصبلة والسبلـ فإف اشتهاه أكلو وإف ٓب يشتهو تركو، وإف ٓب 

 ، فأًب يومو.)إ٘ب صائم(              ً                     يكن قد ذاؽ شيئ ا من طلوع الفجر قاؿ: 
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–يعٍت زيت أو ما ُب معٌت الزيت، وقد ذكرت عائشة  :(فأتي بُخبٍز وُأْدـٍ من ُأْدـ البيتِ ) قولو:
ليو ا٢تبلؿ وا٢تبلؿ وال يوقد كما ُب صحيح البخاري أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف ٯتر ع  -رضي اهلل عنها

ُب بيتو نار، ما عنده ٟتم ٯتر عليو شهر كامل ا٢تبلؿ وا٢تبلالف ال يأكل اللحم، فكاف غالب أكل النيب صلى 
 اهلل عليو وسلم إ٪تا ىو ا٠ترب واألدـ.

ٌ  . فقالوا: بلى. يا رسوؿ اهلل! ذلك لحم  فقاؿ: )ألم أَر البرمَة علَى الناِر فيها لحٌم؟() قولو:                                  
َ              ص د ؽ  بو على بريرة . فكرىنا أف ن طع م ك منو. فقاؿ:  ُ ت    ِ  ُ             َ             َ ىذه  :)ىو عليها صدقٌة، وىو منها لنا ىديٌة(ُ  ّْ

السنة الثانية استفاد منها الفقهاء قاعدة كبَتة وىذه القاعدة نصها: أف تبدؿ سبب ا١تلك قائم مقاـ تبدؿ 
ىو الصدقة فانتقل من كونو صدقة سبب ذات العُت أو سبب الذات، ىنا ا١تاؿ سبب ملكو على بريرة إ٪تا 

إٔب كونو ىدية للنيب صلى اهلل عليو وسلم منها للنيب صلى اهلل عليو وسلم فأصبح ىدية فجاز، فتغَت سبب 
ً    ا١تلك يقـو مقاـ تغَت سبب ذات ا١تاؿ، بعد أف كاف صدقة أصبح ىدية فجاز، وىذا األصل عظيم جد ا،                                                                                   

اه جاره لوليمة فلما أراد أف يدخل على جاره قاؿ لو بعض دع -رضي اهلل عنو–ولذلك ثبت أف ابن مسعود 
ُ           ُ                       أصحاب ابن مسعود: إف جارؾ ىذا يأكل الربا. فقاؿ: إ٪تا عليو غ رمو ولنا غ نمو. عليو اإلٍب ولنا الرب                                                          

ـ  التػ غ  }واإلحساف، ولذلك جاء ُب تفسَت قوؿ اهلل عز وجل:  ع  ذ ل ك  يػ و  ـ  ٬ت  م ع ك م  ل يػ و ـ  اٞت  م  ْ ُ        َ يػ و   َ   َ  َِ   ِ  ْ َْ    ِ ْ  َ ِ   ْ  ُ  ُ  َ ْ َ   َ ْ {  ُ  ِ اب ن   َ 
                       ً                                                              [، قالوا: أشد الناس غبن ا ثبلثة: ومنهم الرجل ٚتع مالو من حلو ومن حرامو وٓب يؤد حق اهلل فيو ٜالتغابن: ]

فمات فورثو أبناؤه فأدوا حق اهلل فيو فنجوا وىلك. ىذا جاء عن قتادة، فهذا اٟتكم يدلنا على أف ا١تاؿ ال 
كما مر –، ولذلك النيب صلى اهلل عليو وسلم عربة بالسبب القدٙب لتملكو وإ٪تا العربة بسبب انتقالو إليك

نفسو عند يهودي فأقره  -رضي اهلل عنو–                  ً             ً           تعامل مع اليهود بيع ا وشراء ورىن ا وأجر علي  -معنا ُب أوؿ البيع
النيب صلى اهلل عليو وسلم وأكل من إجارتو مع أف اليهود إ٪تا يأكلوف الربا والرشى بنص كتاب اهلل عز وجل 

م النيب صلى اهلل عليو وسلم، فالعربة بالعقد ال بالشخص الذي يكوف أمامك، ىذه ومع ذلك تعامل معه
 قاعدة إال ُب صورتُت أو ثبلث:



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٕٜٚ
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                                                      ُ                    ُ              الصورة األؤب: قالوا: بإٚتاع أىل العلم أف ا١تاؿ ا١تستحق ال ي نظر فيو للسبب وإ٪تا ي نظر فيو لؤلصل. 
١تاؿ لزيد، فبل ٬توز لك أف تأكل منو وال أف                                 ُ                ا١تاؿ ا١تستحق، معٌت ا١تاؿ ا١تستحق أف ي عرؼ أف عُت ىذا ا

                           ً                                                            تشًتي منو وال أف تأخذ منو شيئ ا، لو جئت لشخص فذبح لك ذبيحة وىذه الذبيحة اليت ذْتها تعرؼ أنو 
قد غصبها أو سرقها من زيد فبل ٬توز لك بإٚتاع أىل العلم أف تأكل ىذا ا١تاؿ ا١تغصوب أو ا١تسروؽ؛ ألف 

                                               ً              الربا، فالذي يأكل الربا مالو غَت مستحق، ليس مستحق ا ألحد بعينو،  عينو مستحق ٓتبلؼ الذي يأكل
ُ                                         فيجوز األكل من مالو وعليو اإلٍب، فبإٚتاع أف ا١تاؿ إذا ع رؼ مستحق ال ٬توز أخذه، بٌت الفقهاء على ذلك                                                   
                       ً                        ُ                                   مسألة قالوا: من دخل سوق ا ويعرؼ أف ىذا السوؽ ال ي باع فيو إال مسروؽ يعٍت مستحق فا١تسروؽ 

غصوب مستحق فبل ٬توز الشراء منو، مثاؿ ىذا السوؽ: ىناؾ شارع ُب جدة يسمى شارع السومريُت ىذا وا١ت
                                                ً                                           السوؽ األصل فيو أنو تباع فيو ا١تسروقات، من فقد شيئ ا ذىب ٢تذا السوؽ فاشًتى منو، نقوؿ: ىذا السوؽ 

ك؛ ألنو ماؿ مستحق،                      ً                                           ال ٬توز أف تشًتي منو شيئ ا؛ ألنو سوؽ للسراؽ فبل ٬توز، نص الفقهاء على ذل
فتقوؿ: أنا ٘تلكتو بسبب البيع فتبدؿ سبب ا١تلك قائم. فنقوؿ: ال، إال ُب ا١تاؿ ا١تستحق فإنو ال ٬توز، لكن 
لو جاءؾ شخص سارؽ وال تعلم أف ىذا ا١تاؿ مسروؽ فاشًتيت فشراؤؾ صحيح، فبعض الناس يكوف عنده 

الشراء منو، لكن لو علمت أف ىذا الرجل سارؽ ٤تل ويأتيو شخص ببضاعة وال يعرؼ أهنا مسروقة فيجوز 
 أو غلب على ظنك أنو سارؽ فبل ٬توز الشراء منو؛ ألنو ماؿ مستحق.

الصورة الثانية: إف علمت بعد البيع فاختلف أىل العلم ىل ترجع على الذي أخذت منو وىو يرجع 
ً             على السارؽ وىكذا أـ أنك ترجع للسارؽ األوؿ؟ شخص سرؽ كأس ا ٍب باعو لز  يد وزيد باعو لعمرو وعمرو                                                     

                                                        ُ                                باعو لك ٍب تبُت أنو مسروؽ من فبلف من الناس، فيجب ببل خبلؼ أف ي رد لصاحبو، أنا البائع األخَت على 
من أرجع؟ ا١تذىب وىو قوؿ اٞتمهور أنك ترجع على من اشًتيت منو، ومن اشًتيت منو يرجع على من 

 اشًتى منو وكل واحد يرجع على من قبلو. 
ا٘ب وىي الرواية الثانية ُب ا١تذىب: أف ىذا الشخص يرجع على صاحب اٟتق فيقوؿ: والقوؿ الث

أعطٍت ا١تاؿ وأف ترجع. أو يرجع للسارؽ األوؿ ويًتؾ الذين ُب الوسط، ٍب السارؽ األوؿ يرجع إٔب صاحب 
ً                                                                        اٟتق، غصب أرض ا فهنا نقوؿ: ارجع على أوؿ من غصب األوؿ وزور الصك فبل ترجع على كل واحد فًت  فع            
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عشر دعوى، ارفع على األوؿ واألوؿ ىو الذي يرجع لصاحب اٟتق، وىذا القوؿ ىو الرواية الثانية ُب 
ا١تذىب وىو اختيار الشيخ عبد الرٛتن بن حسن بن الشيخ  ٤تمد بن عبد الوىاب ويقضي بو بعض القضاة 

 اآلف.
ولوف: ال يؤخذ منو ما كاف الصورة الثالثة: قالوا: إذا غلب ا١تاؿ اٟتراـ على ماؿ الشخص فإهنم يق

من باب التربعات كالوليمة وما ُب حكمها، فبعض الفقهاء يقوؿ: ما غلب على مالو اٟتراـ كأف يكوف أكثر 
ضر ُب مالو يعٍت ال يؤكل من مالو ومن صدقتو؛ ألف الغالب على مالو اٟتراـ، إذا غلب  ُ                                                                           من ثلثي فإنو ال ٭ت                 

 على مالو اٟتراـ.
 اف من باب ا٢تجر.الصورة الرابعة: إذا ك

)إ٪تا الوالء ىذه ىي السنة الثالثة، وقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم:  :(إنَّما الوالُء لمن أعتقَ ) قولو:
السابق ُب باب الشروط ُب  -رضي اهلل عنها–، سبق اٟتديث عنها وشرحها ُب حديث عائشة ١تن أعتق(

                     ُ                         بل قليل أف الوالء إ٪تا ي كتسب ألحد ثبلثة أمور: إما العقد وتكلمنا عنو ُب ٤تلو وفصلنا ىذا األمر، وذكرت ق
                                                     ُ                       ُ          بالفعل وىو العتق، أو باإلرث فيورث، وإما ّتر الوالء بأف ي عتق أـ ىذا الشخص الذي أ عتق أبوه.
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 *** المتن ***
 كتاب النكاح.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

                    ً     النكاح، وذكر فيو عدد ا من بذكر كتاب  -رٛتو اهلل–شرع الشيخ : )كتاب النكاح( قولو:
 األحاديث، والنكاح من سنن ا١ترسلُت وال شك، ولذلك أمر بو النيب صلى اهلل عليو وسلم.

 *** المتن ***
قاؿ: قاؿ لنا رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنو-عن عبد اهلل بن َمسعود  - ٖٗٓ

زّوْج؛ فإنو أغضُّ للبصِر، وأحصُن للفرِج. وَمن )يا معشَر الشباب! َمن استطاَع منكم الباَءَة فليتوسلم: 
؛ فإنو لو وَجاٌء(  .لم يستطْع فعليو بالصَّوـِ

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

قوؿ ابن مسعود: قاؿ لنا. يدؿ على أف  :(قاؿ لنا رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم) قولو:
ً      ا٠تطاب كاف متوجه ا لو  ً   ٦تن ٓب يكن متزوج ا. -رضواف اهلل عليهم–ولسائر الصحابة  -رضي اهلل عنو–                             

ىذا ا٠تطاب توجو فيو ُب األصل للشباب؛ ألف الشباب مظنة الرغبة  :(يا معشَر الشباب!) قولو:
                                                                   ً                            ُب الزواج، واٟتاجة إليو، ولذلك يقوؿ أىل العلم: إف الزواج قد يكوف واجب ا على ا١ترء إذا خشي على نفسو 

الداعي يكوف ُب الشباب أكثر منو ُب ا١تشيب، ولذلك فإف كبَت السن إذا الفتنة أو الوقوع ُب اٟتراـ. وىذا 
زاف، وعائل  ُأَشْيِمط)ثبلثة ال ينظر إليهم يـو القيامة: وقع ُب الزنا فإف إٙتو أعظم، قاؿ صلى اهلل عليو وسلم: 

داعي الرغبة ُب ، فكبَت السن (مستكرب، ورجل جعل اهلل بضاعة، ال يشًتي إال بيمينو، وال يبيع إال بيمينو
النكاح وما ُب حكمو أقل منو ُب الصغَت؛ وألف الصغَت تكوف عبلقتو مع اهلل عز وجل ُب كثَت من األحياف 

 أقل وداعي ا٢توى ُب نفسو أقوى وجذوتو ُب نفسو أشد من كبَت السن.
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 الباءة نوعاف:  :(َمن استطاَع منكم الباَءَة فليتزّوجْ ) قولو:
                                            ً                           ، وىو القدرة على الزواج ومؤنتو بأف يكوف قادر ا على مؤنة الزواج، وقد جاء النوع األوؿ: قدرة مالية

عن النيب صلى اهلل عليو وسلم بياف أف أفضل النساء وخَتىن من كانت أقل مؤنة، ففي ا١تسند أف النيب صلى 
      ً      كوف خَت ا على ، فبُت النيب صلى اهلل عليو وسلم أف ا١ترأة اليت ت)خَتكن أيسركن مؤنة(اهلل عليو وسلم قاؿ: 

زوجها، وأبرؾ عليو، وأوفق ُب أمر زواجهم بأمر اهلل عز وجل من كانت أقل مؤنة ُب زواجها، وليس ا١تراد 
با١تؤمنة ا١تهر، فإف ا١تهر على حسب ما اتفقا عليو، وإ٪تا ا١تراد با١تؤنة ما يكوف من أمر زائد عليو فإ٪تا ا١تهر 

د اى ن  ق ن ط ار اَ    َ ْ ُ و آتػ ي ت  }٘تليك، وقد جاء ُب كتاب اهلل:  ُ     ِْ  َ  ً م  إ ح    َ  ْ [، ٦تا يدؿ على أف القليل والكثَت ٕٓالنساء: { ]ْ  ِ 
 فيو سواء، نعم اإلحساف إٔب الزوج إف كاف غَت قادر مقبوؿ، ولكن ا١تؤنة ا١تذمومة أمراف:

األمر األوؿ: ما كاف حاؿ الزواج من جعل وليمة مبالغ فيها، أو وضع فيو إسراؼ وتبذير، وال شك 
كما ُب   -رضي اهلل عنو–م ا١تؤنة ا١تخالفة ٢تدي النيب صلى اهلل عليو وسلم، وقد قاؿ أنس أف ىذا من أعظ

الصحيح: ما أوٓب النيب صلى اهلل عليو وسلم على أحد من نسائو ما أوٓب على زينب بن جحش حاس ٢تا 
ً   حيس ا. فأتى ْتيس ٓب يكن فيو ٟتم وإ٪تا أتى بدقيق مع ٝتن مع شيء من األكل فحاسو حيس ا                                                                        ً ُ     وج عل،     

ومعروؼ اٟتيس وىو موجود اآلف وىي من األكبلت ا١تعروفة عندنا اآلف، فالنيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب يكن 
يكثر من مؤنة الزواج ُب نفسو، ولذلك فإف ا١تبالغة ُب الزواج ومؤنتو خبلؼ سنة النيب صلى اهلل عليو وسلم 

                ً             وىو رٔتا يكوف شؤم ا على صاحبو.
١تؤنة اليت تكوف ُب النفقة. با١تبالغة ُب البيت وسكناه، وُب ا١تبالغة ُب طرؽ األمر الثا٘ب: قالوا: ا

ا١تعيشة وأسلوب اٟتياة فيها فإف ا١تبالغة فيو عبلمة عدـ خَتية ُب تلك ا١ترأة اليت تأمر هبذا األمر، ولذلك كاف 
حافظة لزوجها تكوف حافظة  أصرب النساء أقلهن مؤنة، وقد بُت النيب صلى اهلل عليو وسلم أف ا١ترأة اليت تكوف

لو ُب مالو، فبل تطلب من مالو ما يزيد عن ا١تعتاد وال تأخذ منو بغَت إذنو بغَت ا١تعتاد قاؿ تعأب: 
ٌ   ِْ  َْ  ِ ف الص اٟت  ات  ق ان ت ات  ح اف ظ ات  ل ل غ ي ب  }  َ  ِ  َ   ٌ  َ ِ  َ   ُ  َ ِ [، حفظ الغيب يكوف ُب النفس، وُب ا١تاؿ، وُب ٖٗالنساء: { ] َ     

 وُب العرض.البيت فبل تدخل بيتو من ال يرضى 
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                                 ً               ُ                                      وقد جاء ُب الشرع أف من ٓب يكن مستطيع ا للزواج فإنو ي عطى من الزكاة، من مصرؼ الفقراء فيعطى 
 من الزكاة ما يتزوج بو، وسبق اٟتديث عنو ُب باب الزكاة.

 النوع الثا٘ب: قدرة بدنية.
                   ً                        من األمور ا١تقصودة شرع ا أف ا١ترء يغض بصره، بل  :(فإنو أغضُّ للبصِر، وأحصُن للفرجِ ) قولو:

غن غض البصر من العبادات العظيمة عند اهلل عز وجل، وىو من عبادات السر اليت يثيب اهلل عز وجل 
ً                                              عليها ثواب ا عظيم ا، حىت إف القلب ليصبح لين ا قريب ا ملتذ ا بطاعة اهلل عز وجل إذا غض العبد بصره، وقد قرف       ً      ً                         ً      ً          

َ َ   يػ ع ل م  خ ائ ن ة  األ  ع ُت   و م ا }ُت البصر والقلب ٦تا يدؿ على تواصل بينهما فقاؿ سبحانو وتعأب: اهلل عز وجل ب  ِ ُ  ْ َ ْ    َ َِ   َ   ُ  َ ْ  َ 
ُ   ُ ٗت  ف ي الص د ور   [، وقد جاء عند اٟتاكم ُب ا١تستدرؾ، واإلماـ أٛتد ُب ا١تسند بإسناد ال بأس بو ٜٔغافر: { ]ُ ِْ       

)من غض بصره عن اٟتراـ وىو يو وسلم قاؿ: أف النيب صلى اهلل عل -رضي اهلل عنو–من حديث ابن مسعود 
، فغض البصر مفيد ُب إ٬تاد قادر على أف ينظر خشية ما عند اهلل عز وجل أعقب اهلل ُب قلبو حبلوة اإلٯتاف(

                                      ً                                                       حبلوة اإلٯتاف ُب القلب، وا١ترء إذا كاف قادر ا على النظر إٔب ما حـر اهلل ُب داره أو ُب غَت داره ولكنو ترؾ 
ل فإف ذلك أثره ُب نفسو عظيم، و٬تد أثره ُب سائر عباداتو، ولذلك فإف من مقاصد ا١ترء من ذلك هلل عز وج

، ولذلك )وأحصن للفرج(الزواج أف يسعى لغض بصره، وحفظ فرجو، كما قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
ما يعجبو فليأت  )إذا رأى الرجل من ا١ترأةجاء ُب اٟتديث اآلخر عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ: 

، وىذا من النيب صلى اهلل عليو وسلم يبُت لنا أف ا١تسلم يوجو رغبتو أىلو فإف عندىا مثل ما عند تلك ا١ترأة(
 ُب الطريق الصحيح وال يطلق بصره وال يأٌب األبواب احملرمة.

ة بالرض أي أف الصـو يكوف كالوجاء، الوجاء نوع من أنواع إضعاؼ الشهو  :(فإنو لو وَجاءٌ ) قولو:
                                                                  ً                   و٨توه، كذا ٝتي وجاء، فالنيب صلى اهلل عليو وسلم بُت أف ىذا الصـو يكوف سبب ا لغض البصر وإحصاف 
ً                                                               الفرج؛ ألف ا١ترء عندما يكوف صائم ا عروفو تضيق فيكوف ٣ترى الشيطاف فيها أقل، ىكذا يقوؿ أىل العلم،                               

، و٭تب اٞتلوس،                            ً                              ومعلـو أف ا١ترء إذا كاف مًتف ا وقد امتؤل بطنو فإنو تغلب عليو شهوات الدنيا فيحب النـو
ويبتعد عن الرغبة ٔتا فيو جد من عمل الدنيا وعمل اآلخرة، ولذلك ٬تد الشخص وىو يأكل بعد أف يأٌب 
                                                                                           ً بعبادة بعد األكل تكوف ثقيلة عليو، وليس من عادة الصاٟتُت األتقياء األكل الكثَت وإ٪تا يكونوف أقل أكبل  
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، فالصـو يضعف الرغبة والشهوة )ما مؤل ابن آدـ وعاء شرًا من بطنو(ليو وسلم: من غَتىم، قاؿ صلى اهلل ع
                                  ً                                                   والداعي ُب نفس الشخص فيكوف ذلك سبب ا لغض بصره وحفظ فرجو كما قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم.

 فقو الحديث:
ا١تسألة األؤب: ىذا اٟتديث يدؿ على مسألة وىو أف الزواج مأمور بو ومن مقاصد الشريعة الزواج، 
وسبب الزواج كما قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: حفظ الفرج وغض البصر، وىذه من أعظم النية ُب الزواج 

وإ٪تا يقصد غض بصره وحفظ فبل بد للمرء أف يكوف لو نية ُب زواجو، فبل يكوف الزواج ٣ترد لقضاء شهوة 
فإف ذلك بأمر اهلل عز  -رضي اهلل عنهما–فرجو، ومن قصد ىذه النية مع نية الولد كما جاء عن ابن عمر 

             ً                      وجل يكوف سبب ا ُب توفيقو وتيسَت أمره.
، )يا معشر الشاب من استطاع منكم الباءة فليتزوج(ا١تسألة الثانية: قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

لفقهاء عن مسألة لطيفة وىي قضية الذي أمر بو النيب صلى اهلل عليو وسلم أمر سنة وتأكيد قد تصل تكلم ا
للوجوب، ىل ىو مطلق الزواج أـ أنو الزواج الذي يتحقق بو ىذه العلة؟ وينبٍت على ذلك أف نقوؿ: ىل 

ُب باب  -رٛتو اهلل–لشافعي                                    ُ                                  األفضل أف يتزوج ا١ترء امرأة واحدة أـ ي عدد ُب زوجاتو؟ تكلم عن ىذا اإلماـ ا
ف ت م  ع يػ ل ة  }النفقات واستدؿ بقوؿ اهلل عز وجل:  ْ   َ ْ َ  ً و إ ف  خ   ُ ْ  ِ   ْ [، أف األفضل عدـ إكثار األوالد، ٕٛالتوبة: { ]َ ِ 

فقاؿ الشافعي: إف األفضل للرجل أال يتزوج إال امرأة واحدة. ومثلو قاؿ اإلماـ أٛتد كما نقل صاحب 
الذي ٬تب على طالب العلم أال يتزوج إال امرأة واحدة. ومثلو نصح  الروض وغَته أف اإلماـ أٛتد يقوؿ: إف

أبا يوسف أو ٤تمد بن اٟتسن، فقد نقل ابن ٧تيم ُب آخر كتاب األشباه والنظائر  -رٛتو اهلل–أبو حنيفة 
ىذه النصيحة، عندما نصحو بسكن األمصار وعدـ سكن القرى وغَت ذلك ونصحو بأال يتزوج إال امرأة 

                                                  ً                              ٢تا. والسبب ُب ذلك قالوا: ألف كثرة الزواج قد تكوف سبب ا إلشغاؿ ذىن الشخص وكثرة عيالو  واحدة ال أـ
وزيادة النفقة عليو فلذلك استحب الفقهاء وىؤالء أئمة متبوعوف ثبلثة ليسوا من عامة الفقهاء نصوا على 

ً                                                  ذلك، لكن من كاف ٤تتاج ا لزواج فبل شك أنو األفضل ٓتصوصو لو أف يتزوج، ولذلك  يقوؿ الفقهاء: إف ا١ترء                    
ُ                                                         ُ                                         ي عطى من الزكاة ليتزوج الزوجة األؤب، فإف احتاج لزوجة ثانية أ عطي من الزكاة لتزوج الثانية للحاجة وليس 
                              ُ                                 ُ                                      مطلق الزواج، وإف احتاج لثالثة أ عطي من الزكاة ليتزوج، فإف احتاج ي عطى من الزكاة لكي يتزوج الرابعة، فإف 
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                 ُ                                              ن الزكاة ليتسرى. ت شًتى لو أمة ليتسرى هبا وىذا غَت موجود اآلف ُب ىذا                    ُ      احتاج وٓب تكف األربع أ عطي م
 الزماف فقد انقطع التسري.

 *** المتن ***
؛ أف نفًرا من أصحاِب النبي صلى اهلل عليو -رضي اهلل عنو-عن أنس بن مالٍك  - ٖ٘ٓ

؟ فقاؿ  بعُضهم: ال أتزوَُّج النساَء. وسلم سأُلوا أزواَج النبي صلى اهلل عليو وسلم عن َعَمِلو في السرّْ
ـُ على فراش. فحمد اهلل، وأثنى عليو. وقاؿ:  )ما وقاؿ بعُضهم: ال آكُل اللحَم. وقاؿ بعُضهم: ال أنا

ـُ، وأصوـُ وأفطُر، وأتزّوُج النساَء، فَمن رَِغَب عن ُسنََّتي فليس  باُؿ أقواـ قاُلوا كذا؟ لكني ُأصلَّي وأنا
 .مني(

 :*** الشرح ***
                               ُ                                          اٟتديث حديث عظيم يتعلق بقضية ما ي شرع وما ال يشرع، وىو أصل من أصوؿ الدين وال ىذا 

 شك.
 مفردات الحديث:

أف نفًرا من أصحاِب النبي صلى اهلل عليو وسلم سأُلوا أزواَج النبي صلى اهلل عليو وسلم ) قولو:
؟ أي ما الذي يفعلو ُب داخل بيتو؟، وقد كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم سره وعبلنيتو : (عن َعَمِلو في السرّْ

ماذا كاف يفعل النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب بيتو؟ قالت:   -رضي اهلل عنها–سواء، ولذلك ١تا سئلت عائشة 
ن ىو ُب خارج كاف ٮتصف نعلو وٮتيط ثوبو ويكوف ُب خذمة أىلو. فتواضع النيب صلى اهلل عليو وسلم مع م

بيتو مثلو موجود ُب داخل بيتو، واجتهاده صلوات اهلل وسبلمو عليو ُب خارج بيتو ُب العبادة مثلو ُب داخل 
                                                                            ُ                 بيتو، فبعض الصحابة ظنوا أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٬تتهد ُب داخل بيتو أكثر، فما أ خرب ما كاف يفعلو 

ىذه العبادة، فقالوا ُب أنفسهم: إف النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب بيتو صلوات اهلل وسبلمو عليو كأهنم تقالوا 
ُ                                                                                            قد غ فر لو ما تقدـ من ذنبو وما تأخر، ودرجتو معلومة ُب اٞتنة ولكننا ٨تتاج إٔب أف ٧تتهد ُب العبادة أكثر     

 ٦تا يفعلو النيب صلى اهلل عليو وسلم.
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 أي أتبتل. :(فقاؿ بعُضهم: ال أتزوَُّج النساءَ ) قولو:
وُب رواية: وأما أنا فإ٘ب أصـو وال أفطر، فمراده ُب ىذه  :(وقاؿ بعُضهم: ال آكُل اللحمَ ) قولو:

، وُب ىذه الرواية عدـ أكل اللحم وفيو مشاهبة ألىل الكتاب، فإف صـو النصارى يكوف  الرواية سرد الصـو
 باالمتناع من أكل اللحم.

ـُ على فراش) قولو: ل وال أركض. وىذا ىو ا١تقصود وإ٪تا عرب وُب رواية: أص :(وقاؿ بعُضهم: ال أنا
 ببل أناـ على فراش وليس مطلق النـو وإ٪تا كثرة العبادة.

                                                   ً          وىذا يدلنا على أف السنة للمرء إذا أراد أف يتكلم مطلق ا أف ٭تمد  :(فحمد اهلل، وأثنى عليو) قولو:
، ال يُبدأ فيو ْتمد اهلل فهو أبًت()كل أمر اهلل عز وجل وأف يثٍت عليو، وقد قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

فهي ضعيفة رواىا عبد القادر  )كل أمر ال يُبدأ فيها ببسم اهلل(وىذه الرواية صحيحة رواىا أٛتد، ورواية: 
الرىاوي، فاإلنساف يبتدأ حديثو، ويبتدأ صبلتو، ويبتدأ دخولو، وخطبتو لزوجتو ٓتطبة النكاح، فيبتدأ أموره  

ً      ً           يكوف كامبل  ومفيد ا وتام ا غَت ناقص.كلها ْتمد اهلل عز وجل ل      ً          
ـُ، وأصوـُ وأفطُر، وأتزّوُج النساَء، فَمن رَِغَب ) قولو: ما باُؿ أقواـ قاُلوا كذا؟ لكني ُأصلَّي وأنا

، فهنا النيب صلى )أنا أعلمكم باهلل وأتقاكم لو(وقد جاء ُب بعض الروايات أنو قاؿ:  :(عن ُسنََّتي فليس مني
بُت حكم ووصف، أما اٟتكم فهو تقواه هلل عز وجل، وأما الوصف فكونو أعلم الناس بو  اهلل عليو وسلم قرف

سبحانو وتعأب، والفقهاء يقولوف: إف اٟتكم إذا اقًتف بوصف لـز أف يكوف ذلك الوصف علة لو إذ لو ٓب 
دلنا ذلك على                                   ً                                              يكن ذلك الوصف علة لو لكاف ذكره لغو ا، ولفظ النيب صلى اهلل عليو وسلم منزه عن اللغو، ف

أف أشد الناس تقوى هلل عز وجل ىم الذين يكونوف عا١تُت باهلل بأٝتائو وصفاتو وبشرعو حبللو وحرامو، فمن  
ا باهلل كاف عملو على سنة وىدى، ولذلك قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

 
                                                              كاف عا١ت
ً
)فمن رغب عن سنيت        

ثة أحاديث. وذكر من ىذه األحاديث الثبلثة ، يقوؿ اإلماـ أٛتد: ىذا الدين مداره على ثبلفليس مٍت(
)من عمل عمبًل ليس عليو أمرنا فهو أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  -رضي اهلل عنها–حديث عائشة 

 .)من أحدث ُب أمرنا ما ليس منو فهو رد(، وُب رواية: رد(
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 فقو الحديث:
رؾ الزواج والتبتل منهي عنو إذا ا١تسألة األؤب: ىذا اٟتديث يدؿ على مسألة ٓتصوصها وىو أف ت

قصد بو ا١ترء التعبد فهذا ال ٬توز، لكن أف يًتؾ ا١ترء الزواج لعدـ قدرتو عليو وعدـ القدرة على الباءة كما 
 جاء عن بعض أىل العلم فهذا ال شك أنو مشروع أو أنو جائز.

ائز، وأف من أحدث ُب ا١تسألة الثانية: أف ىذا اٟتديث يدؿ على أف اإلحداث ُب دين اهلل ليس ّت
               ً                                                                              دين اهلل وفعل أمر ا غَت مشروع سواء كاف من باب الفعل أـ من باب الًتؾ ترؾ التزوج أنو من البدع احملدثة 
اليت ال ٬توز فعلها، وال ٬توز االستناف هبا وأف فاعلها أقرب إٔب اإلٍب منو إٔب األجر، وقد كاف النيب صلى اهلل 

)إف كل ٤تدثة بدعة وكل بدعة يقوؿ ُب خطبتو:  -رضي اهلل عنو–عليو وسلم كما جاء من حديث عمر 
، ولذلك اإلنساف ٬تب عليو أف ينتبو ألمور البدع )وكل ضبللة ُب النار(، وُب رواية عند النسائي: ضبللة(

ً     ١تا كاف والي ا على الكوفة كاف جالس ا ُب  -رضي اهلل عنو–واحملدثات فيهرب منها، وقد جاء أف ابن مسعود                      ً           
        ً                                                                             فسمع نفر ا ُب ا١تسجد ٬تتمعوف ُب حلقة فيقوؿ أحدىم: سبحوا مائة. فيسبحوف، ٍب يقوؿ: كربوا مائة.  بيتو

    ً     مغضب ا ٬تر  -رضي اهلل عنو–فيكربوف مائة، ٍب يقوؿ: ىللوا مائة. فيهللوف مائة، فخرج عليهم ابن مسعود 
من ا١تسجد وقاؿ: ىذه آنية النيب رداءه من شدة سرعتو ُب ا٠تروج، ٍب حثى وجوىهم بالًتاب وأمرىم بالقياـ 

ُ                  صلى اهلل عليو وسلم ٓب ت كسر، وثيابو ٓب تبل، وأحدثتم ُب دين اهلل ما ٓب يشرع. ولو ع رض ما فعلو أولئك                                                      ُ                   
                     ُ                                                                          على كثَت من البدع اليت أ حدثت ُب زماننا وقلبو بقروف ٢تانت تلك البدعة عندىم، فإف أولئك القـو إ٪تا كاف 

                    ُ                                               نة للبدع العظاـ اليت أ حدثت بعد، فإهنم قيدوا الذكر بعدد من غَت نص فيو، إحداثهم لبدعة يسَتة ٔتقار 
                   ً      ً                                                                 وقيل: إهنم ذكروا ذكر ا ٚتاعي ا فكاف ذكرىم ُب التهليل والتسبيح بصوت واحد، ومع ذلك غضب عليهم ابن 

ً                                                                     مسعود غضب ا شديد ا، وىذا يدلنا على أف ىذا الدين إ٪تا ينفي عنو اٞتهل وخطأ ا١تخطئُت إ٪تا ىم  أىل العلم،          ً     
ولذلك فإف ٢تذه األمة خصوصية أنو ُب كل زماف يأٌب منها أقواـ ينفوف اٞتهل عن الناس، ويعلموهنم السنة، 
وينكروف البدعة واحملدثات، ولذلك ا١تسلم ٬تب عليو أف ينتبو ٢تذا اٞتانب وأف ٭ترص على ترؾ البدع قدر 

ف على ىدي النيب صلى اهلل عليو وسلم، وىنا استطاعتو والتمسك بالسنة، وأعظم ا٢تدي وأجلو ىو ما كا
النيب صلى اهلل عليو وسلم غضب من أولئك القـو مع أهنم أرادوا ا٠تَت ال شك، وإرادة ا٠تَت وحدىا ال تكفي 
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َ  ً ل ي بػ ل و ك م  أ ي ك م  أ ح س ن  ع م بل  }بل ال بد من العمل   َ   ُ  َ  ْ  َ  ْ  ُ   َ   ْ  ُ َ                          ُ           [، قاؿ الفضيل بن عياض: ال ي قبل العمل ٕا١تلك: { ] ِ َ ْ ُ 
ً      يكوف خالص ا صواب ا. قيل كيف يا أبا عبد اهلل أو يا أبا عبد الرٛتن؟ قاؿ: إف العبد إذا كاف خالص ا وٓب حىت                                                                         ً       ً         

ً     ُ                                            يكن صواب ا ٓب ي قبل، وإذا كاف صواب ا وٓب يكن خالص ا ٓب ي قبل. فبل بد من االتباع لسنة النيب صلى اهلل عليو              ً                   ُ    ً        
 : كتاب اهلل، وسنة النيب صلى اهلل عليو وسلم.وسلم واالستناف هبا وال يتأتى ذلك إال بالعلم بالوحيُت
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 ٖٛالشريط: 
 *** المتن ***

قاؿ: ردَّ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  -رضي اهلل عنو-عن سعد بن أبي وقَّاص  - ٖٙٓ
 على ُعثماَف بِن مظعوف التبتَُّل، ولو أِذَف لو الختَصينا.

 :*** الشرح ***
 .-رضي اهلل عنو–النكاح وىو حديث سعد بن أيب وقاص ىذا اٟتديث ىو اٟتديث الثالث ُب 

 مفردات الحديث:
ا١تراد بالتبتل االمتناع  :(ردَّ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم على ُعثماَف بِن مظعوف التبتُّلَ ) قولو:

                                                      ً                        ً           من النكاح؛ ألجل االنشغاؿ بالعبادة، وىذا التبتل ليس موجود ا ُب شرعنا، وإف كاف موجود ا ُب شرح من 
قبلنا من األمم أو بعض األمم اليت سبقتنا، وأما ُب شرعنا فإف شرعنا موافق للفطرة، والفطرة جاءت بعمارة 

ً                                   ـ با١تعيشة فيها، وإعمارىا أيض ا بالولد ويكوف ذلك بالزواج، ولذلك األرض، وإعمارىا بزرعها وبنائها والقيا                            
 فإف من أعرض عن الزواج ىو ُب حقيقة معرض عن سنة النيب صلى اهلل عليو وسلم.

    ُ               أي أ ذف لو بالتبتل. :(ولو أِذَف لو) قولو:
 ىذه ٖتتمل معنيُت: :(الختَصينا) قولو:

                                   ُ     عٌت االختصاء اٟتقيقي وىو قطع ا٠تصى كما ي فعل ا١تعٌت األوؿ: أف ٖتتمل اختصينا حقيقة من م
 بالبهائم.

ا١تعٌت الثا٘ب: أف يكوف من باب ا١تبالغة، أي من شدة تبتلنا كنا ُب حاؿ من اختصا، وا١تعنياف 
 صحيحاف.

 فقو الحديث:
ا١تسألة األؤب: النهي عن التعبد هلل عز وجل بالتبتل؛ ألف العبارة بالتبتل تدؿ على أف ا١تقصود بو 
التعبد، فمن تعبد هلل عز وجل بًتؾ النكاح فبل شك أنو آٍب ٔتخالفتو أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم ودخولو 
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ج أفضل من االنشغاؿ بنوافل الطاعات، فلو أف النكاح أعٍت بو الزوا  -رٛتهم اهلل–ُب هنيو، ولذا قرر الفقهاء 
                          ً                                                        ً      زعم أنو سيًتؾ النكاح انشغاال  بنوافل الطاعات بأي نافلة من النوافل سواء كانت صبلة أـ صوم ا أـ  امرأأف 

ً                                                                               علم ا أـ غَت ذلك فنقوؿ: إنك قد تركت الفاضل وفعلت ا١تفضوؿ وىو االنشغاؿ بنوافل العبادة.    
النكاح ليس ٣ترد قضاء الشهوة فحسب، وإ٪تا ا١تقصود بالنكاح  ا١تسألة الثانية: أف ا١تقصود من

إعمار األرض، نعم من أعراض النكاح ذلك كما سبق معنا فإنو أحصن للفرج وأغض للبصر كما ُب حديث 
ابن مسعود، ولكن من مقاصد النكاح ُب الشريعة إعمار األرض وإكثار الولد ولذلك يقوؿ النيب صلى اهلل 

رضي اهلل –، وكاف عبد اهلل بن عمر )تزوجوا الودود الولود فإ٘ب مكاثر بكم األمم يـو القيامة(عليو وسلم: 
يقوؿ: لوال ما حدثتٍت حفصة من فضل الولد ١تا تزوجت. ٦تا يدؿ على أف الزواج ألجل الولد  -عنهما

 وعمارة األرض ىذا من مقاصد الشريعة.
     ُ                        ، است فيد من ىذه اٞتملة بأمور:ختصينا()ولو أذف لو الا١تسألة الثالثة: ُب قوؿ سعد: 

                                     ُ                                                    األمر األوؿ: استدؿ هبذه اٞتملة على أنو ال ي شرع التعقيم العاـ أو الدائم، ونعٍت بالتعقيم أي يقـو 
الشخص بأمر أو فعل كعملية أو تناوؿ دواء يصيبو بالعقم على ا١تدى الطويل الدائم، فبل ٬توز التعقيم أي 

ذلك أف النيب صلى اهلل عليو وسلم هنى عن االختصاء، واالختصاء من أعظم  اكتساب العقم، والدليل على
ً                       ُ                                       آثاره التعقيم أف يصبح الشخص عقيم ا ال يأتيو ولد، ىذا ما ي سمى التعقيم الدائم، والتعقيم ىنا يشمل                                 

عقيم ا١تؤقت كأف                                              ً                                     الرجل وا١ترأة، فبل تأٌب ا١ترأة تفعل عملية تزيل رٛت ا فبل ٖتمل بالكلية فهذا ال ٬توز، وأما الت
                                        ً         ً                                             تتناوؿ ا١ترأة أو الرجل دواء ٯتنع اٟتمل مؤقت ا فإف كثَت ا من أىل العلم يرى جوازه، ولكنهم يشًتطوف لذلك 

ً                                      شروط ا منها: أال يكوف ذلك ضار ا، وأال يكوف دائم ا، والدليل على ذلك ما جاء أف الصحابة  رضي اهلل –    ً                       ً               
عن ذلك، فدؿ ذلك على أف التعقيم ا١تؤقت بأي وسيلة من                                 ُ     كانوا يعزلوف والقرآف يتنزؿ فلم ي نهوا   -عنهم

ً                                                  الوسائل فإنو يكوف جائز ا ما ٓب يكن دائم ا على سبيل الدٯتومة أو فيو ضرر على الرجل أو ا١ترأة.               ً                       
وىناؾ شرط ثالث ذكره بعض أىل العلم ا١تعاصرين: وىو أف ىذا التعقيم ا١تؤقت أو االمتناع من 

ً       ً               م النسل ال ٖتديده؛ ألف ُب ٖتديد النسل وجعل رقم ا معين ا للناس دوف ما اٟتمل أف يكوف على سبيل تنظي                                         
 عداه ْتيث أف الشخص تكوف ُب نيتو عدـ الزيادة على ذلك ٥تالفة للشرع من جهات:
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اٞتهة األؤب: أنو ألغى النية الطيبة إل٬تاد الولد، وكم من امريء إذا نوى أف يكوف لو ولد صاّب 
                             ُ                                            يقـو بالعمل الصاّب فيثاب كما أ ثيب ابنو عليو فإنو يؤجر على ىذه النية، وىذا يدعو اهلل عز وجل لو، و 

 الشخص الذي ٯتتنع من الولد من سبيل التحديد فبل شك أنو قد يكوف منع نفسو من ىذا اٞتانب.
ً    اٞتهة الثانية: أف من عـز على التحديد ففي الغالب أنو يستخدـ الوسائل اليت ٕتعل التعقيم دائم ا،                                                                                       

لك صدرت قرارات اجملامع العلمية أف التنظيم للنسل جائز من باب ا١تصلحة ١تصلحة األـ ُب الغالب أو ولذ
لغَت ذلك من ا١تصاّب، وأما ٖتديده على سبيل اإلطبلؽ بأف يشًتط ا١ترء بأف ال يكوف لو من الولد إال واحد 

                               ً   أو اثناف و٨تو ذلك فإنو يكوف ٦تنوع ا.
ا١تعاصرين هبذا اٟتديث على أنو ال ٬توز األخذ من شيء من أعضاء ا١تسألة الرابعة: استدؿ بعض 

ً                                                            اآلدمي؛ ألف أعضاء األدمي ليست ملك ا لو وإف ٓب يستخدمها، فهذا الرجل الذي أراد أف ٮتتصي على ا١تعٌت                               
                                                                             ُ                األوؿ أنو االختصاء اٟتقيقي وىو قطع خصاء الرجل أف ىذا الرجل ١تا أراد أف يفعل ذلك م نع منو، فمن أىل 

ً                                          لعلم من يرى أف التربع باألعضاء ألف األعضاء ليست ملك ا لو ٬توز لو أف يهبها استدؿ هبذا اٟتديث بأف ا                                               
ُ          ليس للشخص أف يتصرؼ ُب عضو من أعضائو فليست ملك ا لو، وإ٪تا ىي ملك هلل عز وجل و ضعت عنده                              ً                                            

رأي بعض ا١تعاصرين وإف كاف أمانة فليس لو أف يتلفها بأف يلقي بنفسو للتهلكة وليس لو أف يتربع هبا، ىذا 
 الغالب من ا١تعاصرين يروف أف األعضاء على ثبلثة أنواع:

                                          ً                   ً                         النوع األوؿ: يتجدد فيجوز التربع بو كالدـ مثبل  والنخاع الشوكي مثبل  أو جزء من الكبد و٨تو ذلك 
 ٦تا ينمو.

و بكبده، نعم قد يعيش النوع الثا٘ب: ال ٯتكن اٟتياة بدونو، كأف يتربع رجل آلخر بقلبو أو أف يتربع ل
                                                       ُ                                    لكن تصبح اٟتياة فيها مشقة شديدة أو بقرنيتيو فيذىب بصره في ذىب ا١تنفعة كاملة، فهذا ال شك ُب ا١تنع 

 من التربع فيو حاؿ اٟتياة.
النوع الثالث: وىو ما ٯتكن اٟتياة بدونو كأف يكوف الشخص عنده منو جزآف أو شيئاف مثل الكلى 

٬توز للشخص أف يتربع بإحدى كليتو مع بقاء الثانية؟ ومعلـو أف الشخص  فالشخص تكوف لو كليتاف فهل
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السوي الطبيعي قد يعيش بإحدى كليتو بل ببعض كلية فهل ٬توز لو أف يتربع هبا؟ ىذا ٤تل نزاع طويل بُت 
 نو حراـ.                                                  ً                     ً               ا١تعاصرين، وكثر منهم يرى اٞتواز فيها بشرط أف تكوف تربع ا وال ٬توز ا١تعاوضة مطلق ا عليها ٔتاؿ فإ

 *** المتن ***
ـّ َحبيبة بنِت أبي ُسفياف؛ أنها قالت: يا رسوؿ اهلل! انكح أختي ابنة أبَي سفياف.  - ٖٚٓ عن أ

فقلت: نعم. لسُت لك بُمْخِلَيٍة. وأحبُّ َمن شارَكني في خيٍر أختي. فقاؿ  )أوتحبّْين ذلك؟(فقاؿ: 
قالت: فإنا ُنحدَُّث أنك تريُد أف تنِكَح بنَت أبي  .)إّف ذلَك ال يحلُّ لي(النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم: 

ْـّ سَلمة؟!(سَلمة. قاؿ:  )إنَّها لو لم تُكن رَبِيبتي في ِحْجري ما حلَّْت لي؛ إنها قلُت: نعم. قاؿ:  )بنُت أ
 .البنُة أخي من الرَّضاعِة، أرضعتني وأبا سَلمة ثُػَويبُة. فال تعِرْضَن علي بناتكنَّ، وال أخواِتُكنَّ(

اؿ عروُة: وثويبُة موالٌة ألبي لهب، كاف أبو لهب أعتقها فأرضعِت النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم. ق
فلما ماَت أبو لهَب أُريو بعُض أىِلو بشرّْ ِحيَبٍة. قاؿ لو: ماذا لقِيَت؟ قاؿ لو أبو لهب: لم ألَق بعدَكم 

 خيًرا، غيَر أني ُسِقيُت في ىذه بعتاقَتي ثُويبَة.
 بكسر الحاء. الحيبة: الحالة

 :*** الشرح ***
وىي زوج النيب صلى اهلل عليو وسلم،  -رضي اهلل عنها–ىذا حديث أـ حبيبة بنت أيب سفياف 

رضي اهلل –تزوجها النيب صلى اهلل عليو وسلم وىي ُب اٟتبشة، وخطبها من النجاشي، إذ كانت أـ حبيبة 
مهاجرة إٔب اٟتبشة مع زوجها عبد اهلل بن جحش، ٍب إف عبد اهلل بن جحش زوجها قد تنصر ُب  -عنها

                     ً                                                                   تلك الببلد ومات نصراني ا، فخطبها النيب صلى اهلل عليو وسلم من النجاشي وىو كاف على اٟتبشة فزوجو 
 -رضي اهلل عنها–ا١تدينة، وأـ حبيبة دخل هبا صلى اهلل عليو وسلم ُب  -رضي اهلل عنها–إياىا ٍب ١تا قدمت 

 .-رضي اهلل عنها–أبوىا أبو سفياف وأخوىا معاوية وفضلها عظيم، قيل: إف اٝتها ىو كنيتها 
 مفردات الحديث:
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ا١تراد بأختها ىنا أخت ٢تا اٝتها عزة  : (قالت: يا رسوؿ اهلل! انكح أختي ابنة أبَي سفياف) قولو:
ٓب تكن تعلم أنو ال ٭تل  -رضي اهلل عنها–، قيل: إف أـ حبيبة -عنهارضي اهلل –        ً           كانت أخت ا ألـ حبيبة 

اٞتمع بُت ا١ترأة وأختها، وقيل: بل إهنا تعلم؛ ألهنا ُب كتاب اهلل عز وجل وىذا ظاىر، ولكنها ظنت أف من 
 خصائص النيب صلى اهلل عليو وسلم كما ٬توز لو أف ٬تمع فوؽ أربع ٬توز لو أف ٬تمع بُت ا١ترأة وأختها.

كأف النيب صلى اهلل عليو وسلم استعجب منها أهنا تقوؿ: تزوج علي.   :أوتحبّْين ذلك؟() قولو:
ً                                                                          وتزوج علي أخيت أيض ا. فكأف ىذا األمر غريب، فسأ٢تا النيب صلى اهلل عليو وسلم سؤاؿ استفهاـ واستنكار                  

      ً       ، عجب ا منها.)أوٖتبُت ذلك؟(
٥تلية مصدر ميمي ٔتعٌت أف يكوف الفعل مضارع ٍب  :(فقلت: نعم. لسُت لك بُمْخِلَيةٍ ) قولو:

ً                                                                    تقلب ياء ا١تضارعة فيو ميم ا، وا١تصدر ا١تيمي إذا أردت أف تأٌب اسم الفاعل منو اكسر قبل األخَت، وإذا                         
أردت أف يكوف اسم مفعوؿ فافتح ما قبل األخَت، فإف كاف ما قبل األخَت من حروؼ العلة فإف اسم الفاعل 

مثل ٥تتار وغَته، فهنا ورد ىذه اللفظة عن النيب صلى اهلل عليو وسلم باسم فاعل وباسم  واسم ا١تفعوؿ واحد
رضي –                 ِ               َ                                                مفعوؿ: لست لك ٔتخل ية، ولست لك ٔتخل ية، وكبل اللفظتُت صحيح ومعناىا واحد، وا١تراد بقو٢تا 

دي فلي                                                              ً      : لست لك ٔتخلية. أنٍت لست لك وحيدة فإف معي ضرائر معك، فلست خالي ا ٕب وح-اهلل عنها
تقوؿ: ٔتا أف ٕب ضرائر أخرى فأود أف يشركٍت ُب كوهنا زوجة لك أخيت عزة  -رضي اهلل عنها–ضرائر، فكأهنا 

 .-رضي اهلل عن اٞتميع–
وأحب من شاركٍت ُب خَت تقصد النيب صلى اهلل عليو  :(وأحبُّ َمن شارَكني في خيٍر أختي) قولو:

م شرؼ ال يعدلو شرؼ، فمن تزوج هبا النيب صلى اهلل عليو وسلم؛ ألف الزواج بالنيب صلى اهلل عليو وسل
وسلم ومات عنها أو ماتت عنو فإهنا تكوف زوجة لو يـو القيامة، وىذا دليل على أف زوجات النيب صلى اهلل 
                                                                                   ُ     عليو وسلم معو ُب اٞتنة، واستدؿ بو ٚتع من أىل العلم على أف زوجات النيب صلى اهلل عليو وسلم ي شهد 

                                                                 ً       لفضلهن، ولصحبتهن النيب صلى اهلل عليو وسلم، وىذا األمر ٓب يكن عليهن سهبل  ولذلك  ٢تن باٞتنة؛
بأحكاـ ٓتبلؼ نساء ا١تسلمُت منها: أنو ال ٬توز ٢تن الزواج بعد النيب صلى اهلل  -رضي اهلل عنهن–خصصن 
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لك من األمور             ُ                        ُ                                   عليو وسلم، وي شدد عليهن ُب اٟتجاب ما ال ي شدد على غَتىن من نساء ا١تسلمُت، وغَت ذ
: وأحب من شاركٍت ُب خَت. أي أنت ُب خَت الزواج من النيب -رضي اهلل عنها–ا١تبسوطة ُب ٤تلها، فقو٢تا 

 صلى اهلل عليو وسلم ليس ُب مطلق الزواج.
أي ال ٭تل ٕب أف أٚتع أختُت ُب عقد واحد؛ ألف اهلل عز وجل  :إّف ذلَك ال يحلُّ لي() قولو:

َ  ُ و أ ف  ٕت  م ع  }يقوؿ:  ْ َ   ْ تػ ُت   إ ال  م ا ق د  س ل ف   ََ  َ َ  َ وا بػ ُت   األ  خ    ْ  َ   َ    ِ ِ ْ  َ  ْ ُ ْ   َ [، والنيب صلى اهلل عليو وسلم ما حـر ذلك ٖٕالنساء: { ]    َ  ْ
 كانت عا١تة بو.  -رضي اهلل عنها–                          ً                        إال باآلية اليت نزلت عليو أوال  ٦تا يدؿ على أف أـ حبيبة 

 إنا بلغنا. وُب رواية: ف :(فإنا ُنحدَُّث أنك تريُد أف تنِكَح بنَت أبي سَلمة) قولو:
ْـّ سَلمة؟!() قولو: ُ    أي زوجو، وىذه بنت أـ سلمة ىي د رة  :قاؿ: )بنُت أ  -رضي اهلل عنها–                             

وأخطأ البيهقي عندما ظن أهنا زينب اليت تروي عن أمها، فإف أـ سلمة ٢تا بنتاف: درة وزينب، وزينب ىي 
 .-رضي اهلل عن اٞتميع–اليت تكثر الرواية عن أمها أكثر من درة 

إنَّها لو لم تُكن رَبِيبتي في ِحْجري ما حلَّْت لي؛ إنها البنُة أخي من الرَّضاعِة، أرضعتني ) قولو:
النيب صلى اهلل عليو وسلم بُت ىنا أف بنت أـ  :(وأبا سَلمة ثُػَويبُة. فال تعِرْضَن علي بناتكنَّ، وال أخواِتُكنَّ 

 سلمة ٤ترمة عليو من جهتُت: 
ّ                                       حجره، وقد حر ـ اهلل عز وجل نكاح الربائب، فقاؿ تعأب: اٞتهة األؤب: أهنا ربيبة لو ُب ُ  و ر ب ائ ب ك م  }              ُ  ُِ  َ َ  َ

ٌب  د خ ل ت م  هب  ن   ٌب  ُب  ح ج ور ك م  م ن  ن س ائ ك م  البل  ِ ِ   البل    ْ  ُْ  َ  َ  ِ       ُ  ُ  ِ  َ  ِ  ْ  ِ  ْ  ُِ   ُ  ُ [، فحـر اهلل عز وجل الربيبة ُب اٟتجر، ٖٕالنساء: { ]     ِ  ِ 
، واليت جاءت ُب اآلية ُب )ُب حجري(، ا١تراد بقولو: )ربيبة ُب حجري(وقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

اٟتجر ليس أنو وصف طردي ال فائدة منو بل إف كل لفظ ُب كتاب اهلل عز وجل وُب قوؿ النيب صلى اهلل 
                                                          ً                               عليو وسلم فإنو يلـز ٛتلو على معٌت ٮتصو، أخطأ بعض الظاىرية خبلف ا ٞتماىَت أىل العلم فقالوا: إف ُب 

، فإذا كانت الربيبة ليست ُب حجر الشخص وإ٪تا ناشئة ُب غَت حجره ليست ُب  حجري أف ىذا القيد الـز
قضى بو. واٞتمهور أف ىذا  -رضي اهلل عنو–                                                      ً  بيتو فإنو ٬توز نكاحها، وروي ُب ذلك عند عبد الرزاؽ أف علي ا 

، فقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم:  ً        ً                              القيد ال أثر لو ُب اٟتكم وإ٪تا ىو مفيد حكم ا مستقبل  )ربيبيت ُب                                      
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          ُ                                                                       ، أي أهنا ر بيت عندي، فأنا رهبا فأف الذي قمت بًتبيتها، وأنا الذي قمت بشأهنا وعلى إصبلح ي(حجر 
                                        ً        ، تفيدنا فائدة فقهية: أف الربيبة تكوف ٤ترم ا و٬توز )ُب حجري(حا٢تا، فقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

ً                                           السفر هبا وا٠تلوة هبا أيض ا، فهذا من باب التأكيد؛ ألف بعض الناس قد يت حرج ُب باب الربيبة ومن عرؼ                      
باب الفتوى با٠تصوص فإف الربيبة وىي بنت الزوجة كثَت من الناس تكوف بنت زوجتو ٓب تنشأ عنده وٓب يرىا، 
                ُ                                                ً                            أو أف زوجتو قد ط لقت فلم ير بنتها فيخشى أف تكوف البنت ىذه ليست ٤ترم ا لو، فجاء القيد ُب كتاب اهلل 

التأكيد على أف الربيبة ُب مثابة البنت تكوف ُب اٟتجر فيجوز ا٠تلوة هبا وسنة النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب 
                              ً                                                            و٬توز السفر معها ويكوف الرجل ٤ترم ا ٢تا وإف ٓب تكن نشأت وتربت ُب بيتو، ولذلك فإننا نقوؿ: الصحيح 

 و.أف الربيبة ليست مشتقة من الًتبية وإ٪تا مشتقة من الرب أي الذي يقـو باألمر بالشأف وما يتعلق ب
، فبُت النيب صلى اهلل عليو )إهنا البنة أخي من الرضاعة(اٞتهة الثانية: قولو صلى اهلل عليو وسلم: 

أف ابنتها ىي ابنة أخيو فاٟترمة  -رضي اهلل عنها–وسلم السبب الثا٘ب لعدـ حل نكاحو البنة أـ سلمة 
 جاءت من جهة أبيها.

، ثويبة موالة )أرضعتٍت وأبا سلمة ثويبة(فقاؿ:  ٍب بُت النيب صلى اهلل عليو وسلم كيف ىذه الرضاعة
أيب ٢تب، والنيب صلى اهلل عليو وسلم بُت لنا أنو ٭تـر من الرضاع ما ٭تـر من النسب وسنتكلم عنها ُب الفقو 

 بعد قليل.
ىنا هنى النيب صلى اهلل عليو وسلم أزواجو فقط،  :(فال تعِرْضَن علي بناتكنَّ، وال أخواِتُكنَّ ) قولو:

ً                                                                         فالنهي ىنا متجه ا ألزواجو أف يعرضن عليو بناهتن، وقد كانت ألـ حبيبة قيل: بنتُت، وكاف ٢تا أختُت  رضي –              
 ، وال أخواتكن؛ ٟترمة اٞتمع بُت األختُت، وٟترمة الزواج بالربيبة.-اهلل عنها

ىذه رواية مرسلة ذكرىا ا١تصنف عن عروة بن الزبَت  :(لهب قاؿ عروُة: وثويبُة موالٌة ألبي) قولو:
ُب بياف قصة ثويبة اليت أرضعت النيب صلى اهلل عليو وسلم، فقاؿ: وثويبة موالة أليب ٢تب. أبو ٢تب عم النيب 
صلى اهلل عليو وسلم أخو أبيو وكانت لو موالة اٝتها ثويبة، ىذه ا١توالة بشرت أبا ٢تب بأف أخاه عبد اهلل 

أهنا ١تا بشرتو بالنيب صلى اهلل عليو وسلم  -وىذا مشهور ُب كتب السَت–ءه مولود قيل: إف أبا ٢تب جا
                                           ً                                       ٔتيبلده أعتقها، وقيل: إف إعتاقو ٢تا كاف متأخر ا بعد ىجرتو صلى اهلل عليو وسلم إٔب ا١تدينة.
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سَت وليس ٢تا عرفنا أف فيو قوالف ألىل السَت كلها أخبار ُب ال :(كاف أبو لهب أعتقها) قولو:
 إسناد واضح.

يقولوف: إف البلٌب أرضعن النيب صلى اهلل عليو  :(فأرضعِت النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم) قولو:
وسلم عشر؛ أوالىن أمو، ٍب أرضعتو بعد سبع أياـ من ميبلده ثويبة، فكانت ثويبة أوؿ من أرضع النيب صلى 

                             ُ                    ؿ من أرضعو. باعتبار أف أمو ال ت عترب من ا١تراضع وإ٪تا اهلل عليو وسلم بعد أمو، ولذلك بعضهم يقوؿ: ىي أو 
ىي أـ لو صلوات اهلل وسبلمو عليو، ومن يقوؿ: ىي الثانية بعد أمو. والنزاع واضح إ٪تا ىو نزاع لفظي، وثويبة 

أنو اختلف أىل  ىػ( ٜٖ٘)ىذه ىل أسلمت أـ ال؟ ذكر اٟتافظ ٤تمد بن إٝتاعيل بن منده ا١تتوَب سنة 
ا أسلمت أـ ال؟ فالعلم عند اهلل، وإ٪تا النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يربىا و٭تسن إليها، وقد السَت بكوهن

أرسلت أليب ٢تب تريد أف  -رضي اهلل عنها–أف خد٬تة  -العلم عند اهلل ُب صحتها–جاء ُب بعض اآلثار 
ىذا على القوؿ بأف أبا ٢تب  ،-رضي اهلل عنها–تشًتي ثويبة لتعتقها، بعد زواج النيب صلى اهلل عليو ٠تد٬تة 

 إ٪تا أعتق ثويبة بعد ىجرة النيب صلى اهلل عليو وسلم، أي بعد أف بلغ األربعُت.
أريو أي ُب ا١تناـ، أريو بعض أىلو ىو أخوه العباس  :(فلما ماَت أبو لهَب ُأريو بعُض أىِلو) قولو:

أخاه أبا ٢تب واسم أيب ٢تب عبد  عم النيب صلى اهلل عليو وسلم رأى -رضي اهلل عنو–ابن عبد ا١تطلب 
 العزى.

أي بشر حالة كما عرفها الشيخ عبد الغٍت، أنو كاف سيء اٟتالة ُب وصفو وُب  :(بشرّْ ِحيَبةٍ ) قولو:
 ىيئتو.

وىذا الربزخ ما يكوف بُت  :(قاؿ لو: ماذا لقِيَت؟ قاؿ لو أبو لهب: لم ألَق بعدَكم خيًرا) قولو:
                             ً                                  ً       القرب، ومن معتقد أىل السنة خبلف ا للمعتزلة أهنم يروف أف ُب القرب عذاب ا، قاؿ اٟتياة وُب اآلخرة وىو عذاب 

ل وا آؿ  ف ر ع و ف  أ ش د  ال ع ذ اب  }تعأب:  ـ  تػ ق وـ  الس اع ة  أ د خ  ي ا و يػ و  َ   ِ الن ار  يػ ع ر ض وف  ع ل يػ ه ا غ د و ا و ع ش   َ  ْ     َ  َ  َ  ْ  َ ْ  ِ  َ      ُ ِ  ْ  َ  ُ َ        ُ  ُ  َ   َ ْ  َ  َ   ًّ  ِ  َ  َ   ًّ  ُ  ُ    َ  ْ َ َ   َ   ُ  َ  ْ  ُ   ُ [، ٙٗغافر: { ]     
         ً                                               القرب عذاب ا، وكذلك يكوف فيو نعيم كما بُت النيب صلى اهلل عليو فدؿ ُب كتاب اهلل عز وجل على أف ُب 

 وسلم وتواترت بو األحاديث.
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ُب ىذه ىذا الرواية اليت  :(قاؿ لو أبو لهب: لم ألَق بعدَكم خيًرا، غيَر أني ُسِقيُت في ىذه) قولو:
أف ا١تراد هبذه ىي ذكرىا ا١تصنف ٓب يذكر اسم اإلشارة متجو ألي شيء، والذي جاء ُب بعض الروايات 

النقرة اليت تكوف بُت اإلهباـ وباقي األصابع. انظر ليدؾ وىذه اٟتفرة الصغَتة اليت تكوف بُت اإلهباـ وبُت باقي 
ُ                  األصابع، قاؿ: و ضع ُب فيها ماء فسقيت بو. يعٍت شيء يسَت جد ا يعٍت من قلة ما س قي من ا١تاء سقي ُب                  ً                                       ُ              

 ىذه النقرة الصغَتة.
أي اليت أرضعت النيب صلى اهلل عليو وسلم، وىذا يؤيد على أف إعتاقها إ٪تا  :(ثُويبةَ بعتاقَتي ) قولو:

                                                                               ً                كاف ألجل النيب صلى اهلل عليو وسلم، إما وفاء لو ١تا ىاجر يعٍت رٛتة بابن أخيو، وإما تبشَت ا ٔتيبلده، والعلم 
 عند اهلل عز وجل أي ا١توضعُت حق.
 فقو الحديث:نبدأ بذكر القصة ٍب نذكر 

: ىذه القصة ىي قصة مرسلة؛ ألف عروة بن الزبَت  ٓب يدرؾ العباس بن عبد  -رضي اهلل عنو–   ً                                           أوال 
 ا١تطلب وٓب يرو عنو، ولذلك ىي قصة مرسلة ال ينبٍت عليها أحكاـ.

ْ  َ              ً                         ثاني ا: ىذه رؤيا مناـ ورؤيا ا١تناـ تػ ع رب  يعٍت تكوف تعبَت ا وال يلـز أف يثبت هبا حكم.  ُ                              ً     
 مرين؟.١تاذا قلت ىذين األ س:
ألف ٚتاىَت أىل العلم يقولوف: إف الكفار ال ينتفعوف بالعمل الصاّب الذي يعملونو ُب الدنيا ُب  جػ:

اآلخرة. ال يثابوف عليو ُب اآلخرة وإ٪تا يثابوف عليو ُب الدنيا، فالكفار إذا كانوا ُب الدنيا فمهما عملوا من 
 ذلك من األعماؿ الصاٟتة ال ينتفعوف هبا ُب الصاٟتات من بر، وإحساف، وصلة رحم، وبر بوالدين، وغَت

                                                                                ً          اآلخرة، ينتفعوف ُب الدنيا بسعة رزؽ، صحة بدف، وغَت ذلك وإ٪تا ال ينتفعوف هبا ُب اآلخرة مطلق ا، ولذلك 
)إنو ٓب يقل يوًما من                                                         ً           ً       النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا سئل عن عبد اهلل بن جدعاف وأنو كرٯت ا وكاف جواد ا قاؿ: 

ُ           ، فبل ينفعو كرمو وال جوده وال إحسانو وال بره با١تؤمنُت اللهم إال شفاعة خ ص هبا النيب إلو إال اهلل(الدىر: ال                                                                  
صلى اهلل عليو وسلم كما ُب الصحيحُت شفع لعمو أيب طالب ١توقفو معو صلوات اهلل وسبلمو عليو فقاؿ 

من النار يبلغ كعبيو، يغلي منو  )لعلو تنفعو شفاعيت يـو القيامة، فيجعل ُب ضحضاحصلى اهلل عليو وسلم: 
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                                                                                            ، وا١تقصود من ىذا أف ما عدا ذلك ال ينتفع بو الكافر ُب اآلخرة وإ٪تا ينتفع بو ُب الدنيا، وىذا مسل م دماغو(
 حىت ذكر أىل العلم أف الكفار ينتفعوف بالصدقات ُب دفع السقم عن أنفسهم وا١ترض.

 فقو الحديث:
 مع بُت ا١ترأة وأختها، وىذا ُب كتاب اهلل عز وجل وال شك.ا١تسألة األؤب: وىو قضية حرمة اٞت

ا١تسألة الثانية: أنو ٭تـر اٞتمع بُت ا١ترأة وبنتها وىي اليت تسمى الربيبة، فبل ٬توز للمرء أف يتزوج بنت 
                                    ُ                                                     زوجتو اليت دخل هبا سواء كانت أمها قد ط لقت أـ ٓب تطلق، سواء كانت أمها حية أـ ميتة، سواء كانت 

رضي اهلل –ُب حجره مًتبية أـ ليست عنده، وإ٪تا خالف ُب ذلك الظاىرية كما سبق معنا وقوؿ علي البنت 
 أف ىذا القيد مقصود وعلى ذلك فإف ٓب تكن ُب حجره فإنو ٬توز نكاحها، وُب ذلك نظر. -عنو

 تسمى ا١تسألة الثالثة: أف بعض الفقهاء استدؿ هبذا اٟتديث على أنو ٬توز التعليل بعلتُت وىي اليت
بالعلل ا١تركبة وىذه من ا١تسائل األصولية اليت يذكروهنا ُب باب القياس، قالوا: ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم 

ُ                                                      ح رمت عليو بعلتُت. وقاؿ بعض الشراح: إف النيب صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنها–بُت أف بنت أـ سلمة 
وفرؽ بُت السبب والعلة إذ السبب من األحكاـ  وسلم ٓب يعلل اٟتكم بعلتُت وإ٪تا ذكر للتحرٙب سببُت.

الوضعية وأما العلل فإهنا ا١تعا٘ب الشرعية وا١تناسبات الشرعية، ولكن ا١تتقرر عند كثَت من أىل العلم أنو ٬توز 
 تعليل اٟتكم بعلتُت وىي تسمى بالعلل ا١تركبة وال يلـز أف تكوف العلة واحدة.

العلم وىو الذي ثبت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو ٭تـر  ا١تسألة الرابعة: أف القاعدة عند أىل
ّ               من الرضاع ما ٭تـر من النسب، فكل ما حـر من النسب حـر من الرضاع إال مسائل عد ىا أىل العلم،                                                                         
. فأمو من الرضاعة،  ثبلث مسائل أو أربع، ولذلك يقولوف: كل ما كاف من جهة األـ ا١ترضعة فإنو ٭تـر

أي أخت األـ، وأختو من الرضاعة بنت األـ، كل يسموف ٤ترمات من الرضاع، وكذلك وخالتو من الرضاعة 
لنب الفحل ُب قوؿ ٚتاىَت أىل العلم، وا١تراد بلنب الفحل أي الرجل الذي در اٟتليب وىي على فراشو، فلو 

ا أو بنت ا على فراش رجل فإف ىذا الرجل يكوف أب ا للمرتضع، وعلى ذلك ف ً         ً                                    ً                     أف امرأة أرضعت ولد  إف إخوة ىذا                  
                 ً                                                                                  الرجل يكونوف أعمام ا للولد أو البنت، وأبناءه من غَت ىذه األـ يكونوف إخوة ٢تذا الولد أو  البنت ا١ترتضعة، 
وىذا يسمى ٔتسألة لنب الفحل، وٚتاىَت أىل العلم أف لنب الفحل ينشر اٟترمة، وإخواف األـ ا١ترضعة يكوف 
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داده، وأبناء األـ يكونوف إخوانو، وىذا بإٚتاع أىل العلم ببل للولد أو البنت أخوالو، وآباء األـ يكونوف أج
 خبلؼ.

                                  ُ                                              األمر الثا٘ب: ُب قوؿ ٚتاىَت أىل العلم، ن قل خبلؼ عن بعض أىل العلم من الصحابة ومن بعدىم 
من ا١تذاىب ا١تتبعة وىي مسألة لنب الفحل أي زوج ىذه األـ ىل ينتشر التحرٙب بلنب الفحل؟ أما زوجها ُب 

إلٚتاع منعقد عليو ببل إشكاؿ، لكن إخوانو وأصولو وفروعو نقوؿ: قوؿ ٚتاىَت أىل العلم أف لنب ذاتو فا
ً                الفحل ٤تـر فأصولو يعٍت أبناء الزوج، زوج ا١ترأة اليت أرضعت الولد ووقت الرضاعة كاف زوج ا ٢تا ليس زوجها                                                                                 

راشو؛ ألف اآلف أصبح من النساء األوؿ قبل وليس زوجها الثا٘ب بعد الرضاعة وإ٪تا وقت الرضاعة وىي على ف
                                                       ً                              من يدر اللنب منها من غَت والدة من غَت سبب ْتيث أهنا تأكل حبوب ا ىرمونات ٕتعلها تدر اللنب وىذه 
تفعلها بعض النساء البلٌب حرمت من الولد، ولذلك نقوؿ: األقرب وىي على فراشو أدؽ من التعبَت أف 

                      ً                     ً                   الرجل آباؤه يكوف أجداد ا للولد، أبناؤه إخوان ا للولد، أبناؤه من نقوؿ: إف اللنب در بسببو. ىذا األب أو ىذا 
غَت ا١ترأة اليت أرضعت، ىذا الرجل لو زوجة أؤب وزوجة ثانية، الثانية ىذ اليت أرضعت، أبناؤه من الزوجة 

، أما إخوانو من األـ ليس فيو إشكاال  بإٚتاع أىل العلم، ً                                                           ً                 األؤب أيض ا إخوانو؛ ألف لنب الفحل ٤تـر إخواف         
              ً                    األب يكوف أعمام ا للولد من الرضاعة.

األمر الثالث: نقوؿ: إف ىذا التحرٙب كما أنو خاص با١ترتضع إال أنو ينتشر لفروعو دوف أصولو، 
التحرٙب ينتشر لفروع ا١ترتضع الطفل دوف أصولو، فأبناء ا١ترتضع، فهذه األـ تكوف جدتو من الرضاعة، 

يحـر زواجو هبم و٨تو ذلك، دوف أصولو فأب الولد ٬توز أف يتجوز أمو من وإخواهنا أعماـ أبيو من الرضاعة ف
الرضاعة، و٬توز لو أف يتزوج أختو من الرضاعة و٨تو ذلك من ا١تسائل، إذف التحرٙب ينتشر إٔب فروع ا١ترتضع 

 دوف أصولو.
اف ما الذي وىناؾ أربع مسائل ذكرىا أىل العلم وألف فيها الشيخ عثماف بن قائد رسالة كاملة ُب بي

 ُ                        ي ستثٌت من ٖترٙب رضاع النسب.
 ا١تسألة ا٠تامسة: ٖترٙب النساء اليت ال ٬توز النكاح هبن يقولوف: ٫تا نوعاف:



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٜٜ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

النوع األوؿ: ٤ترمات على سبيل التأبيد، يعٍت إٔب أبد، وىن أربع أوؿ ىؤالء احملرمات األربع: 
أعمامو أبناء أبيو وأبناء جده أبناء ا١تباشرين احملرمات بالنسب وىن سبع: أصولو وفروعو وأبناء أصولو وىم 
 ألصولو، وأبناء فروع أبيو أبناء األخ وأبناء األخت، ىؤالء سبع.

رضي –الثا٘ب: احملرمات بالرضاع، والرضاع ٭تـر منو ما ٭تـر من النسب كما ثبت من حديث عائشة 
 .-اهلل عنها

والربيبة. فبل ٬توز نكاحها ألجل ا١تصاىرة الثالث: قالوا: ما ٭تـر بسبب ا١تصاىرة وىي أـ الزوجة 
 على سبيل التأبيد.

 الرابع: قالوا: ما كاف بسبب اللعاف.
النوع الثا٘ب: ٤ترمات إٔب أمد، وىي ما ٭تـر اٞتمع بينو، وسنتكلم عنو ُب اٟتديث الثا٘ب، وىذا األمر 

 األوؿ.
ً       زوج ا غَته. األمر الثا٘ب: ا١تطلقة الطبلؽ البائن، فبل ٬توز نكاحها حىت تنكح    

 *** المتن ***
)ال قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  -رضي اهلل عنو-عن أبي ىريرة  - ٖٛٓ

 .ُيجمُع بين المرأِة وعمَِّتها، وال بين المرأِة وَخالَِتها(
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
مع بُت ىاتُت  :(وَخالَِتهاال ُيجمُع بين المرأِة وعمَِّتها، وال بين المرأِة ) قولو: ُ            أي ال ٬توز أف ٬ت              

ا١ترأتُت ُب زوجية واحدة، سواء كاف نكاح ُب عقد واحد أـ كاف نكاح ُب عقدين متواليُت، كأف يتزوج ا١ترأة 
ٍب يتزوج بعد فًتة عمتها أو يتزوج بنت أخيها فيكوف ٚتع بُت ا١ترأة وعمتها، أو يتزوج ا١ترأة ٍب بعد ذلك 

 ا١ترأة ٍب بعد فًتة يتزوج معها بنت أختها، والفقهاء يقولوف: من ٚتع بُت ا١ترأتُت فلو حالتاف: خالتها أو يتزوج



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٜٜٗ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

اٟتالة األؤب: أف ٬تمع بُت ىاتُت ا١ترأتُت اليت ٭تـر اٞتمع بينهما ُب عقد واحد فيكوف كبل النكاحُت 
 باطل.

العقدين الثا٘ب دوف األوؿ، اٟتالة الثانية: أف ٬تمع بينهما ُب عقدين منفصلُت، فالذي يبطل من 
ويًتتب على معرفة الباطل لو أف الرجل مات فإننا إ٪تا نقوؿ: إف العقد باطل فإهنن ال يرثن منو كبل٫تا ببل 

 إشكاؿ، وإف قلنا: اٟتالة الثانية إ٪تا يبطل من العقد الثانية منهما فالثانية ال ترث واألؤب ترث.
  فقو الحديث:

على العمل هبذا اٟتديث، وأنو ال ٬توز اٞتمع بُت  -رٛتهم اهلل–أىل العلم أٚتع ا١تسألة األؤب: 
ا٠توارج والرافضة: إنو ٬توز اٞتمع  بعض ا١ترأة وعمتها، وال بُت ا١ترأة وخالتها، وقاؿ بعض أىل البدع مثل

نهي عن بينهما؛ ألف الذي جاء ُب كتاب اهلل عز وجل إ٪تا ىو النهي عن اٞتمع بُت األختُت، ولن يأٌب ال
اٞتمع بُت ا١ترأة وعمتها وا١ترأة وخالتها. فنقوؿ: إف كتاب اهلل عز وجل دؿ على النهي على اٞتمع بُت ا١ترأة 
وعمتها إذ النهي عن اٞتمع بُت ا١ترأة وعمتها أغلظ وأشد وأقبح عند العرب من اٞتمع بُت ا١ترأة وأختها، 

استسهلت  -رضي اهلل عنها–بق، فإف أـ حبيبة السا -رضي اهلل عنها–والدليل على ذلك حديث أـ حبيبة 
مع بينها وبُت  ُ              ُب نفسها أف ٬تمع النيب صلى اهلل عليو وسلم بينها وبُت أختها، لكن ا١ترأة تستثقل أف ٬ت                                                                            
خالتها أو عمتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها، ولذلك يقرر الشيخ تقي الدين أف كتاب اهلل عز وجل من باب 

 !دٗب فمن باب اإلٯتاء ٭تـر األعلى وىو اٞتمع بُت ا١ترأة وعمتها، كيف وقد جاء اٟتديث؟اإلٯتاء إذ حـر األ
                                                                    ُ          وقد أٚتع عليو علماء األمصار على سبيل اإلطبلؽ وٓب ٮتالف ُب ذلك إال بعض من ال ي عتد ٓتبلفو.

ة تفيدنا ُب ا١تسألة الثانية: التحرٙب إٔب أمد وعرفنا أنو نوعاف وتكلمنا عنو قبل قليل، لكن فيو فائد
يقولوف: إف صلة الرحم  -رٛتهم اهلل–غَت مسألة النكاح وىذه الفائدة متعلقة بصلة الرحم، فإف الفقهاء 

 نوعاف:
النوع األوؿ: صلة واجبة، وىي بالفعل وللشخص فليس كل ذي رحم ٬تب صلتو، والدليل على 

على ىذه ا١تعمورة كلنا أبناء آلدـ                                                           ً  ذلك: أف ما من على وجو األرض أحد إال بينك وبينو رحم فإننا ٚتيع ا
رضي اهلل –                                                                             ً             عليو السبلـ، بل كلنا أبناء لنوح عليو السبلـ، فبيننا رحم ولذلك يقولوف: إف أعرابي ا جاء ١تعاوية 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٜ٘

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

فقاؿ: يا أمَت ا١تؤمنُت إف بيٍت وبينك رحم فأعطن. فقاؿ: أي رحم بيننا ال أذكر. قاؿ: أنا وأنت من  -عنو
ً                                                 در٫ت ا واحد ا. فقاؿ: تعطيٍت ىذا الدرىم وبيٍت وبينك ىذه الرحم؟  -رضي اهلل عنو–اوية أبناء آدـ. فأعطاه مع      ً   

ْتلمو فقاؿ: لو أعطيت كل من أدٔب إٕب ٔتثل قرابتك مثل ما  -رضي اهلل عنو–                          ً  فرد عليو معاوية وكاف معروف ا 
نو التسلسل، وقد أعطيتك لنفذت خزائن ا١تسلمُت. إذف لو أردنا أف نقوؿ: كل قرابة توصل إذف للـز م

 :-و٫تا روايتاف ُب مذىب أٛتد–اختلف أىل العلم ما ىي القرابة اليت ٬تب صلتها على قولُت 
القوؿ األوؿ: أف القرابة اليت ٬تب صلتها من اتصل النسب بالشخص إٔب اٞتد الرابع. ألف النيب 

هلل وسبلمو عليو ُب اٞتد صلى اهلل عليو وسلم كاف ٭تسن لبٍت ىاشم وبنو ىاشم اتصل نسبهم بو صلوات ا
الرابع فهو ٤تمد بن عبد اهلل بن عبد ا١تطلب بن ىاشم صلوات اهلل وسبلمو عليو، فهاشم اٞتد الرابع فمن 

 اتصل نسبو باٞتد الرابع فإنو يكوف ذا رحم ٬تب صلتو.
ر                                                                     ُ         القوؿ الثا٘ب: أف الرحم اليت ٬تب صلتها ىي الرحم احملرمة. ٔتعٌت أف كل رجل لو ف رض أف آلخ

                                                             ً                         امرأة حـر النكاح عليو على سبيل التأبيد ألجل النسب فإهنا تكوف رٛت ا ٤ترمة فإنو ٬تب صلتو، وىو 
الصحيح واختاره أبو ا٠تطاب الكلوذا٘ب وابن مفلح، فالذي ٬تب صلتو ويأٍب الشخص بقطعو ىم األصوؿ 

ء األخ وأبناء األخت. ىؤالء وىم السبعة الذين ذكرناىم قبل قليل األصوؿ والفروع وا٠تؤولة والعمومة وأبنا
الستة واآلباء واألجداد فتكوف سبعة، إذف ىذه األصوؿ اليت ٬تب صلتها ما عدا ذلك مستحب، كلما كانت 
القرابة أكثر أبناء العم يكوف ذلك، ما وجو االستدالؿ من ىذا اٟتديث؟ قالوا: ألف النيب صلى اهلل عليو 

)إنكم إف فعلتم ذلك ، علل ذلك كما ُب الرواية األخرى: تها()ال ٬توز اٞتمع بُت ا١ترأة وعموسلم قاؿ: 
، فإذا ٚتع الرجل بُت ا١ترأة مع ابنة عمها أال تقطع الرحم؟ ألنو يكوف بُت الضرائر ما قطعتم أرحامكم(

                            ُ                               ً                              يكوف، قاؿ: ألف ىذه الرحم اليت ت قطع بُت ا١ترأة وبنت عمها ليست رٛت ا واجبة وإ٪تا ىي مستحبة، ولذلك 
ّ  من قص ر  ُب الرحم الواجبة أٍب، وأما ا١تستحبة فإنو يكوف دوف ذلك.     

 النوع الثا٘ب: صلة مستحبة.
 *** المتن ***



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٜٜٙ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

)إف قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  -رضي اهلل عنو-عن ُعقبة بن عامر  - ٜٖٓ
 .أحقَّ الشُّروِط أف ُتوُفوا ِبو ما استحللُتم بو الُفروَج(

 :*** الشرح ***
 وىو من األصوؿ ُب باب الشروط. -رضي اهلل عنو–ىذا حديث عقبة بن عامر 

 مفردات الحديث:
ىذا يدؿ على أف الشروط تكوف ُب األنكحة وُب غَتىا؛ ألنو قاؿ:  :(إف أحقَّ الشُّروطِ ) قولو:

 ، فدؿ على أف غَتىا من العقود حق الشرط فيو، فدلت ىذه اٞتملة على أف الشروط ُب غَت باب)أحق(
 النكاح صحيحة ولكنها ُب باب النكاح آكد.

، من اٞتانب )أف توفوا بو(يدؿ قولو صلى اهلل عليو وسلم:  :(إف أحقَّ الشُّروِط أف ُتوُفوا ِبو) قولو:
                                                                ً       ً  األديب من حيث أف الشخص يلـز بو أف يوُب هبذا الشرط الذي استوفاه ظاىر ا وباطن ا.

 األنكحة.أي ُب  :(ما استحللُتم بو الُفروجَ ) قولو:
 فقو الحديث:

                                                         ً                             ا١تسألة األؤب: أنو يدؿ على أف الشروط ُب باب النكاح جائزة خبلف ا ١تن قاؿ من أىل العلم: إنو ال 
٬توز الشروط ُب باب النكاح. بل نقوؿ: إهنا مشروعة. وٛتل من منع الشروط ُب باب النكاح ىذا اٟتديث 

وصفة دفع ا١تهر، وليس كذلك وإ٪تا ا١تقصود بالشروط  ٛتلو على الشروط اليت تكوف مؤكدة للعقد، مثل ا١تهر
 ا١تعٌت الزائد على ما يقتضيو العقد.

ا١تسألة الثانية: ىذا اٟتديث يدلنا على أف الشروط ٕتوز ُب النكاح وُب غَتىا؛ ألف النيب صلى اهلل 
 ، فدؿ على أف غَته من العقود حق الشروط فيو.)أحق(عليو وسلم قاؿ: 

، وىذا يدؿ على )الشروط(ىذا اٟتديث يدلنا على أنو ٬توز شرط وأكثر؛ ألنو قاؿ:  ا١تسألة الثالثة:
ضعف قوؿ من قاؿ من أىل العلم: إنو ال ٬توز إال شرط واحد. بل ٬توز أكثر من شرط؛ ألنو قاؿ: 

. )أؿ(، وىذه من صيغ اٞتمع واٞتمع إذا دخلت عليو )الشروط(  تفيد العمـو



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٜٚ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

، يدلنا على حكمُت ُب قضية اإلخبلؿ )أف توفوا بو(لى اهلل عليو وسلم: ا١تسألة الرابعة: قوؿ النيب ص
:  بالشروط ُب باب النكاح با٠تصوص وُب غَته من العقود على سبيل العمـو

ط عليو شرط ُب باب النكاح أو غَته ٍب أخل بو فإنو آٍب، ىذا من  ُ                                                         اٟتكم االوؿ: اإلٍب، فمن اشًت                        
 عليك أف ٗتل هبذا الشرط.حيث اٟتكم التكليفي أنو آٍب، حراـ 

اٟتكم الثا٘ب: اٟتكم الوضعي أي ما الذي يًتتب على اإلخبلؿ بالشرط؟ نقوؿ: إف الذي يًتتب 
على اإلخبلؿ بالشرط ُب باب األنكحة ثبوت ا٠تيار ١تن لو الشرط، فلو كاف الشرط ٟتق الزوجة نقوؿ: إذا 

    ُ            ُ                         لذي أ مر بو فإنو ي صبح ٢تا ا٠تيار الفسخ، فسخ                           ُ                         فعل الزوج ىذا الشرط الذي م نع منو أو أخل هبذا الشرط ا
ُ  ً                                                                         العقد ٣تان ا يعٍت ليس خ لع ا بعوض وإ٪تا تقوؿ: سأفسخ العقد. فينفسخ العقد، وإذا انفسخ العقد ترتب عليو            ً         
ُ   ً                                                          أمور أنو ال تدفع لو عوض ا فبل يكوف خ لع ا ىذا األمر األوؿ، األمر الثا٘ب: أهنا تعتد ْتيضة واحدة؛ ألنو على             ً                      

من قوٕب أىل العلم أف الفسوخات غَت الطبلؽ إ٪تا تعتد ا١ترأة بثبلث حيض وأما ما كاف من باب  الصحيح
ُ                                 الفسخ إما لئلخبلؿ بشرط أو ألجل العيب ُب النكاح أو ألجل خ لع أو لغَت ذلك من األسباب باإلعسار                                                    

شهور إ٪تا ىي ١تصلحة الزوج  بالنفقة و٨تو ذلك فإنو تعتد ا١ترأة ْتيضة واحدة استرباء للرحم؛ ألف العدة ثبلثة
لعلو أف يراجع زوجتو و١تصلحة عقد النكاح، فلذلك طالت العدة إٔب ثبلثة أشهر، وأما الفسوخ فإنو ١تا كاف 

 الزوج ال حق لو ُب الرجعة نقوؿ: إ٪تا تعتد ْتيضة واحدة استرباء للرحم.
، أتى هبا النيب صلى بو الفروج()ما استحللتم ا١تسألة ا٠تامسة: ُب قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

اهلل عليو وسلم من باب التأكيد على خطورة ىذا العقد، وأف عقد النكاح من أخطر العقود من حيث 
جانب التدين واٞتانب األديب، فيجب على الشخص أف يتقي اهلل عز وجل ُب ىذه ا١ترأة اليت أخذىا بكتاب 

ُب باب النكاح ما ال يؤكد ُب غَته، فالنيب صلى اهلل عليو                                     ُ     اهلل عز وجل، واستحل فرجها بذلك ولذلك ي تأكد 
تاط )أحق الشروط أف توفوا بو(وسلم عندما قاؿ:  تاط لو ما ال ٭ت  ُ     ، أي بالوفاء دؿ على أف عقد النكاح ٭ت               ُ                                   

 لغَته، فمن خصائص عقد النكاح من حيث التأكيد على عقده واالحتياط فيو أمور: 



 

 
 

 شرح عمدة األحكاـ ٜٜٛ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

         ُ                                               عقود اليت ي شرع ٢تا الشهود إ٪تا ىو عقد النكاح، أو اإلعبلف على األمر األوؿ: العقد الوحيد من ال
قوؿ ا١تالكية، واختاره ٚتع من أىل العلم كالشيخ تقي الدين، وما عدا ذلك من العقود حىت عقد الطبلؽ 

                     ُ                  ُ                                       وعقد ملك اليمُت الذي ي ستباح بو الوطء ال ي شًتط لو اإلعبلف أو الشهود فقط عقد النكاح.
ف عقد النكاح ُب قوؿ ٚتع من أىل العلم وىو مشهور ا١تذىب ال ينعقد إال باللساف األمر الثا٘ب: أ

    ً                                   عربي ا تكلم بلساف أعجمي فقاؿ: زوجتك. أو  امرأالعريب وال ينعقد بغَته إال من عاجز عن العربية، فلو أف 
بعض أىل العلم  قبلت. بغَت ىذا اللفظ وما ُب معناه فإنو ال ينعقد، وىذا قوؿ ٚتع من أىل العلم، واختار

 أنو ينعقد إذا كاف ىناؾ قرينة دالة عليو.
ً               األمر الثالث: أف عقد النكاح يشًتط فيو ا١تواالة وال ٬توز فيو ا١تعاطاة وجه ا واحد ا، فبل ٬توز فيو        ً                                                                 

            ً                          ا١تعاطاة أبد ا وإ٪تا ال بد فيو من ا١تواالة.
ن العقود ففيو ألفاظ صر٭تة وكنائية،                                         ً                   األمر الرابع: أف عقد النكاح ليس فيو ألفاظ ا كنائية وما عداه م

 وأما عقد النكاح فإنو ال ينعقد إال باللفظ الصريح دوف الكنائي. 
األمر ا٠تامس: وىذا األمر من ا١تسائل اٟتادثة اليت ذكرىا أىل العلم ا١تعاصروف من باب القياس 

قد النكاح بوسائل االتصاؿ على تأكيد عقد النكاح وصدر بو قرار اجملمع الفقهي الدوٕب: أنو ال ينعقد ع
اٟتديثة، فبل ينعقد با٢تاتف، وال ينعقد عن طريق االنًتنت، ٓتبلؼ غَته من العقود فقد ينعقد الطبلؽ 

 با٢تاتف، وينعقد بالنت وبالرسائل وأما النكاح فبل ينعقد بو.
د ُب إنشائو ىذه األمور ا٠تمسة وغَتىا من األمور اليت احتاط فيها الشرع يدلنا على عظم ىذا العق

ً                  وإثباتو وُب أيض ا لزـو الوفاء بو.               
ا١تسألة السادسة: ُب قضية الشروط ُب النكاح، سبق معنا أف الشروط ُب النكاح وُب غَته ثبلثة 

 أنواع:
النوع األوؿ: شروط تكوف ١تصلحة العاقد، فإهنا تكوف صحيحة، وىذا الشرط ما كاف ألحد 

الزوجة، وقد يكوف ١تصلحة الزوج، ١تصلحة الزوج مثل أف تشًتط  ا١تتعاقدين، فقد يكوف ىذا الشرط ١تصلحة
أف الزوج ال ٮترجها من البلد اليت ىي فيها، فلو ألزمها زوجها با٠تروج جاز لو أف تفسخ عقد النكاح، فهنا 
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ا                                                                  ً                     ً      ً أصبح ٢تا ا٠تيار إما أف ٗترج من البلد معو وإما أف تفسخ عقد نكاحها ٣تان ا، وإف اشًتطت عليو قدر ا معين  
ً                                                                               من النفقة أيض ا لـز ىذا القدر بشرطها، وإف اشًتطت عليو معٌت صحيح ٢تا مثل أف تشًتط أال يتزوج عليها              
فقالوا: إف ىذا الشرط صحيح. فإذا تزوج عليها زوجها أصبح ٢تا ا٠تيار إما أف ترضى وتبقى، وإما أف تطلب 

ً                              فسخ نكاحها فينفسخ النكاح فسخ ا؛ ألنو أخل بالشرط الذي شارطها  عليو.                            
ومن الصور اليت ال غرض صحيح فيو للزوجُت: قالوا: لو اشًتطت الزوجة على زوجها أال يتزوج 
عليها بعد وفاهتا. يعٍت امرأة اشًتطت ُب عقد النكاح أف الزوج ال يتزوج عليها بعد وفاهتا فيقوؿ الفقهاء: 

ها ُب حياهتا ُب ضرة والضرة من                       ً                                    ىذا الشرط ليس ببلـز مطلق ا. ألنو ال غرض ٢تا صحيح، ٓتبلؼ زواجو علي
ً        اٝتها اشتقت من الضرر، ولذلك يقولوف: غَت صحيح. مىت يصح؟ ُب حالة واحدة إذا جعلت لو عوض ا عليو                                                                                 
قالت: لك مائة ألف على أال تتزوج علي بعد وفاٌب. فتثبت لو ا١تائة ألف، فإذا تزوج عليها رجع العوض 

ى ورثتها كذا ذكر الفقهاء وىذه مسائل قد توجد ُب زماف دوف لورثتها، ٬تب عليو أف يرجع با١تائة ألف عل
 زماف.

النوع الثا٘ب: الشروط اليت ٗتالف حقيقة العقد فإهنا تبطل عقد النكاح، وا١تذىب أهنا أربعة أشياء 
وسنتكلم عنها ُب اٟتديث الذي بعده، وىو اشًتاط الشغار، أو اشًتاط التحليل، أو اشًتاط ا١تتعة، أو تعليق 

 كاح على شرط، ىذه أربعة أشياء وسنتكلم عنها ُب األحاديث القادمة.الن
النوع الثالث: الشروط اليت ٗتالف مقتضى العقد أي أثره وما ترتب عليو، فإف الشرط يفسد والعقد 
. كأف تشًتط ا١ترأة أمر ا ٤ترم ا كا٠تمر، أو تشًتط التربج                                                              ً    ً                        صحيح، قالوا: وُب معناىا الشروط باألمر احملـر

فور، أو أف تشًتط ا١ترأة على زوجها أف يطلق زوجتو األؤب، فنقوؿ: إف ىذه الشروط ٤ترمة فتكوف باطلة والس
 والعقد صحيح.

ا١تسألة السابعة: الشروط قد تكوف منصوص عليها ُب العقد، وقد تكوف سابقة للعقد بشيء يسَت 
وط العرفية اليت توجد ُب بعض       ً                                                     ليس الزم ا ُب وقت اإل٬تاب والقبوؿ، وقد تصح أف تكوف عرفية، فالشر 

            ً                                                           البلداف عرف ا مثل تأسيس البيت، ومثل شيء معُت، ىذه شروط عرفية فتكوف الزمة.
 *** المتن ***
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؛ أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: نهى عن -رضي اهلل عنهما-عن ابن ُعمر  - ٖٓٔ
 ابنَتو، وليس بينهما َصَداٌؽ. الشّْغاِر. والشّْغاُر: أف يزوَّْج الرجُل ابنَتو على أف يُزّوَجو

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

              ً                                              ٝتي الشغار شغار ا قيل: من شغار الكلب، يقاؿ: شغر الكلب إذا رفع  :(نهى عن الشّْغارِ ) قولو:
ي شغار ا من باب  ُ       ً         رجلو ليبوؿ، فكأف وٕب ا١ترأة رفع يده عن موليتو كما رفع الكلب رجلو ليبوؿ، وقيل إنو ٝت                                                                                 

 ا٠تلو، فكأف عقد النكاح قد خلع ا١تهر.
أىل العلم قد أٚتعوا على ٖترٙب نكاح وقبل أف نتكلم عن معٌت الشغار والعلة فيو، ٬تب أف نعلم أف 

، وإ٪تا اختلفوا ُب )ال شغار ُب اإلسبلـ(الشغار؛ ٟتديث ابن عمر ىنا، و١تا جاء ُب حديث عمراف وغَته: 
ً                                                                    العلة ُب ٖترٯتو، واختلفوا أيض ا ُب صحة النكاح، ىذا الشرط الذي فيو وسنذكره بعد قليل ىل ىو من النوع                           

                                                               ً       وٚتاىَت أىل العلم قاطبة على أنو من النوع الثا٘ب فكل نكاح يسمى شغار ا فإنو الثا٘ب أـ من النوع الثالث؟ 
ً                         نكاح باطل، فإف ٓب يسم شغار ا وإف و جدت بعض أوصافو فإنو يكوف صحيح ا، واختار بعض أىل العلم                               ُ       ً                         

٢تداية                                              ُ                                           وىو النووي ُب كتابو رؤوس ا١تسائل وىو كتاب صغَت ط بع قبل فًتة قريبة وىي رواية ذكرىا بعض شراح ا
ً               ُب مذىب أٛتد: أف النكاح يكوف صحيح ا والشرط باطل.                                

من أصعب ا١تسائل ُب قضية الشغار ما معٌت الشغار؟ جاء تفسَت الشغار ىنا قاؿ: والشغار أف 
يزوج الرجل ابنتو على أف يزوجو ابنتو وليس بينهما صداؽ. ىذا التفسَت ليس من قوؿ النيب صلى اهلل عليو 

لك يقوؿ اإلماـ الشافعي: ال أدري أىو من مالك أـ من نافع أـ من ابن عمر أـ من وسلم ببل إشكاؿ، ولذ
النيب صلى اهلل عليو وسلم. والقاعدة: أف الدليل إذا تطرؽ إليو االحتماؿ سقط بو االستدالؿ، فالشافعي وقد 

ً                                                                    أدرؾ مالك ا ٓب يعلم أىو ىذا التفسَت من مالك أـ من غَته، لكن ثبت ُب البخاري من حدي ث عبيد اهلل عن         
نافع أف ىذا التفسَت من قوؿ نافع، وجاء ُب ا١تسند أف ىذا التفسَت من قوؿ ابن عمر، ولكن أغلب احملدثُت 
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، وىذه الصورة شبو متفق عليها أهنا صورة شغار وىي أف يزوج -رضي اهلل عنو–ٯتيلوف إٔب أنو من قوؿ نافع 
 ما صداؽ، ىذا العقد ٤تـر لثبلثة أوصاؼ فيو:الرجل ابنتو على أف يزوجو اآلخر ابنتو وليس بينه

الوصف األوؿ: أهنم زوجوا مولياهتم سواء كن بنات أـ غَت البنات كاألخوات أف ىذين الرجلُت 
 زوجوا مولياهتن مع نفي ا١تهر، ال مهر بينهما، ومن مقاصد الشريعة ا١تهر بل ىو مقصود.

التعليق يعٍت ال أزوجك إال أف تزوجٍت، فهو الوصف الثا٘ب: أنو زوج األوؿ الثا٘ب ابنتو من باب 
نكاح معلق، وذكرنا قبل قليل أف من الشروط اليت تبطل عقد النكاح تعليقو فهو نكاح معلق ابتداء شرط 

 واقف، فالشروط نوعاف: 
 النوع األوؿ: شرط واقف، وىو تعليق النكاح.

 النوع الثا٘ب: شرط فاسخ، ىو نكاح ا١تتعة.
 ضا ا١ترأة، فا١ترأة تكوف ٣تربة ُب ىذا النكاح.الوصف الثالث: عدـ ر 

ً                                           قلنا: الوصف األوؿ: خلو العقد من ا١تهر. أيض ا الفقهاء اختلفوا كيف يكوف خلو عقد النكاح                                         
                                                                                    ُ      الشغار من ا١تهر، فقاؿ الشافعي: ال بد أف ينص على أف بضع ىذه ا١ترأة عوض لبضع تلك. وىذا الب ضع ال 

 .                 ً             يصح أف يكوف مهر ا فلذلك حـر
 األقرب: أف نقوؿ: إف ا١تنهي عنو صورتاف:و 

                                                            ً                        الصورة األؤب: النفي الكلي للمهر، أف يقوؿ: ال مهر بيننا. أي ٣تان ا وال ٬توز ُب الشرع باتفاؽ 
            ُ                ُ                                                               الفقهاء أف ي نفى ا١تهر لكن إف ن في ا١تهر فمن أىل العلم وىو مشهور ا١تذىب يقوؿ: إف العقد صحيح و٢تا 

اختيار الشيخ تقي الدين من يقوؿ: إف العقد باطل. ألف ا١تهر من حقيقة  مهر ا١تثل. ومن أىل العلم وىو
 العقد، فالذي يفرؽ بُت الزنا وبُت العقد النكاح ا١تشروع ا١تهر فبل بد من ا١تهر.

                                            ُ                               ُ       الصورة الثانية: أف ينص على أف ىذا ا١تهر ىو الب ضع بضع األخرى، فنقوؿ: إف ىذا الب ضع غَت 
 في ا١تهر.                        ُ ٦تلوؾ فهو فاسد فكأنو قد ن  

 إذف تكلمنا عن العلة األؤب على سبيل االختصار.
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وقلنا: العلة الثانية: تعليق عقد النكاح. وٚتاىَت أىل العلم على أف تعليق عقد النكاح مبطل لو، 
 فإف العقود نوعاف:

الضالة ٕب النوع األوؿ: عقود ٬توز فيها التعليق، مثل اٞتعالة، فاٞتعالة مبنية على التعليق، من وجد 
 أعطيتو كذا، فهي متعلقة فيها تعليق.

النوع الثا٘ب: عقود ال يصح فيها التعليق، ومنها قالوا: عقد النكاح. فبل يصح لشخص أف يقوؿ: 
ً           زوجتك إذا فعلت كذا، أو إف جاء فبلف. وىذا قوؿ ٚتاىَت أىل العلم، والشيخ تقي الدين أيض ا استثٌت ُب                                                                                 

ا للعقد، وذكرت قبل قليل: أف الصور األربعة اليت  ىذه ا١تسألة، وىذا يدؿ على أف ً                                              ىذا الشرط يكوف مفسد                    
ً   تفسد العقد الشروط ا١تبطلة لو منها: تعليقو، فالنكاح إذا كاف معلق ا غَت بات فإنو يكوف فاسد ا.                        ً                                                              

الوصف الثالث: عدـ رضا ا١ترأة، وباتفاؽ أىل العلم أنو ال يصح نكاح ا١ترأة إال برضاىا، ولذلك ١تا 
ت امرأة إٔب النيب صلى اهلل عليو وسلم فقالت: إف أيب زوجٍت بدوف رضاي. رد نكاحها إليها وجعل ٢تا جاء

 ا٠تيار، فبل بد لصحة عقد النكاح من رضا ا١ترأة.
                                               ً                                  إذف استفدنا من ٖترٙب الشغار ثبلث شروط: أال يكوف معلق ا، ٬تب وجود ا١تهر فيو، ال بد من رضا 

 ا١ترأة.
: ال يسقط رضا ا١ترأة ُب وىناؾ مسألة صغَتة قب                                             ً                     ل قضية رضا ا١ترأة تتعلق هبا لكي نأخذ اٟتكم كامبل 

حالة واحدة وىي اليت تسمى بوالية اإلجبار، ووالية اإلجبار إ٪تا تكوف لؤلب فقط ال تكوف لؤلخ وال لغَته، 
تزوجت يصبح ٢تا وا١تراد بوالية اإلجبار أف يزوج األب ابنتو من غَت علمها، يعٍت من غَت أف تدري لكن إذا 

حق ا٠تيار بعد ذلك، وىذه عند ٚتاىَت أىل العلم لكن اختلفوا ُب نطاقها، لكن الصحيح: أهنا خاصة 
ً    ُ                                                            بالبنت دوف البلوغ، وىذه ا١تسألة دائم ا ت ثار ىل ٬تيز الشرع أف يزوج الرجل موليتو قبل أف تبلغ أـ ال ٬توز؟                                    

ا فقط أبوىا. أوؿ شيء ال ٬توز أف يزوج الصبية إال نقوؿ: نعم، ٬توز ولكن ال ٬توز لغَت األب أف يزوجه
                                      ً  أبوىا، أخوىا، عمها، جدىا ُب خبلؼ قوي جد ا.

 األمر الثا٘ب: أنو ال ٬توز لو أف يأخذىا زوجها إال بعد أف تكوف قادرة على الوطء.
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و وسلم األمر الثالث: أهنا إذا بلغت أصبح ٢تا ا٠تيار مثل ا١ترأة اليت جاءت إٔب النيب صلى اهلل علي
فقالت: إف أيب قد زوجٍت من ابن أخيو لَتفع بو خسيستو. فرد النيب صلى اهلل عليو وسلم نكاحها فقالت: 

                                                                                      ً   أما وقد أصبح األمر ٕب فإ٘ب أمضي ما أجازه أيب ولكٍت أردت أف يعلم النساء أف ٢تن من أمرىن خيار ا. 
ُ                             ال ٯت كن زوجها منها إال بعد بلوغها إذف زواج الصغَتة ٬توز بثبلثة أوصاؼ: أال يزوجها إال أبوىا،    

وقدرهتا على الوطء، األمر الثالث: أهنا إذا أصبحت فعقد النكاح صحيح فًتث خبلؿ ىذه ا١تدة و٬تب 
 النفقة ٢تا فإذا بلغت أصبح ٢تا ا٠تيار فتختار، ىذه والية اإلجبار ما عدا ذلك فبل والية إجبار فيها.

ثبلث علل، واختلف أىل العلم ما ىي العلة اليت تكوف إذف عرفنا قبل قليل أف الشغار ٭تتمل 
ي لكبل  ُ       مناسبة، ومشهور ا١تذىب أف احملـر من الشغار إ٪تا ىو عدـ تسمية ا١تهر، وعلى ذلك فيقولوف: إذا ٝت                                                                                      
، واختار صاحب ا١تنتهى                                                                      ً                     ا١ترأتُت مهر وكانتا راضيتُت لعقد النكاح صح عقد النكاح ولو كاف ا١تهر قليبل 

                                               ً       ً                            دين بن النجار الفتوحي أنو ال بد أف يكوف ا١تهر مهر ا حقيقي ا فالقليل ال يكفي لكي ال يكوف الشيخ تقي ال
    ً                                                ُ                                     صوري ا، واعًتض الشيخ تقي الدين كما نقلو الشيخ منصور الب هوٌب ُب حواشي اإلقناع على ىذا من أربعة 

إ٪تا ألجل نفي ا١تهر، وقد أوجو، واألقرب كما قرر الشيخ: أف ا١تنهي عنو ُب نكاح الشغار ليس لعلة خلوه و 
                                                                                  ً          سبق معنا أف عقد النكاح إذا نفي فيو ا١تهر قيل: ال مهر بيننا. فإف عقد النكاح يكوف باطبل  فبل بد أف 

 يسمى فيو مهر وال بد أف يكوف فيو وٕب وال بد أف يكوف فيو إشهار.
 تنبيو:

   ُ                      أف ي سكت ال يقوؿ فيو أو ال، وىنا ال بد أف ننتبو بُت نفي ا١تهر وبُت التفويض ُب ا١تهر، التفويض 
                                                                        ُ                     زوجتك والثا٘ب قبلت وسكت، وىذا باإلٚتاع لآلية أف ٢تا مهر مثلها، ا١تقصود عندما ي نفي ا١تهر ال مهر بيننا 
   ُ                                 ً                                                       أو ي سمى مهر ملغي كأف يكوف بضع ىذه بضع ا لتلك، أو يقاؿ: إف ا١تهر ٤تـر كأف يقاؿ: خنزير أو ٜتر أو 

 ٨تو ذلك.
 *** المتن ***
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؛ أف النبي صلى اهلل عليو وسلم نهى عن -رضي اهلل عنو-ن علّي بن أبي طالٍب ع - ٖٔٔ
 نكاِح الُمتعِة يوـَ خيبَر، وعن ُلحوـِ الُحُمِر األىليِة.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

ٖترٙب نكاح ا١تتعة قد جاء ُب ىذا اٟتديث أنو كاف يـو  :(نهى عن نكاِح الُمتعِة يوـَ خيبرَ ) قولو:
ً                                                                   خيرب، وجاء ُب حديث أيض ا ُب الصحيح أف ٖترٯتو كاف يـو الفتح، وجاء أنو ُب تبوؾ وغَت ذلك لكن أصح                     
ما ورد أنو ُب يـو خيرب وأنو ُب يـو الفتح، واختلف أىل العلم ُب توجيو ذلك، فذىب اإلماـ الشافعي إٔب أنو 

أبيحت ٍب حرمت مرة أخرى، كانت مباحة ٍب حرمت يـو خيرب ٍب أبيحت بعد ذلك ٍب حرمت يـو ُ       ح رمت ٍب 
ُ                          الفتح، ولذلك يقوؿ الشافعي: ال أعلم شيئ ا ح ـر ٍب أبيح مرتُت إال ا١تتعة.    ً                                      

كما اختار ٚتع من أىل العلم أف التحرٙب إ٪تا كاف يـو الفتح فقط؛ ألف النص على   واألقرب:
، وال ٯتكن أف ينص على -رضي اهلل عنو–ـ الفتح ويـو خيرب جاء من حديث علي التحرٙب أنو كاف يو 

ُ                                                                 ا١تعنيُت ُب الوقتُت إال وقد يقوؿ: ح رمت ٍب أبيح، وٓب يقل ذلك، فمرة قاؿ: يـو خيرب، ومرة قاؿ: يـو الفتح.                               
ُ                                                        واألصح: أنو ح ـر يـو الفتح فقط وإ٪تا أخطأ بعض الرواة عندما نقل ٢تم علي  ٖترٙب اٟتمر  -ورضي اهلل عن–           

                                   ً                                                           األىلية وٖترٙب ا١تتعة فظنوا أف ٖترٯتهما مع ا كاف يـو خيرب، وإ٪تا حـر يـو خيرب فقط ٟتـو اٟتمر األىلية، وأما 
.                                                                                ً ا١تتعة فإف ٖترٯتها من باب ٚتع األحاديث حرمت يـو فتح مكة، وأما قبل ذلك فإهنا كانت حبلال 

–ورد عن أحد من الصحابة كما ورد عن علي  أف ٖترٙب نكاح ا١تتعة ما ومن حكمة اهلل عز وجل:
نص أف النيب صلى اهلل  -رضي اهلل عنو–                                ً         ً  حىت أنو روي عنو من ٨تو اثٍت عشر طريق ا أف علي ا  -رضي اهلل عنو

عليو وسلم حـر نكاح ا١تتعة، وبذلك يبطل كذب من نسب إٔب علي وآؿ بيتو حل نكاح ا١تتعة، فإنو ما روي 
، ولذلك ىؤالء أخطأوا وكذبوا على علي -رضي اهلل عنو–كما روي عن علي عن أحد من الصحابة ٖترٯتو  

 وال شك. -رضي اهلل عنو–
 تعريف نكاح المتعة:
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                                                    ً                                  نكاح ا١تتعة ا١تراد بو قالوا: ىو النكاح الذي يكوف مؤقت ا. وتأقيت نكاح ا١تتعة صوره متعددة: 
بلنة متعة. وينص على الزمن، فهذه                 ُ                                       الصورة األؤب: ما ن ص على لفظة ا١تتعة فيو بأف يقوؿ: تزوجت ف

 الصورة أعظم صوره وأشدىا.
ً                    الصورة الثانية: أف ينص على الزمن دوف لفظة ا١تتعة ويسمى نكاح متعة أيض ا، وىذا الذي يسميو                                                                    
                                  ً                                                          النكاح ا١تؤقت ويقوؿ: تزوجت فبلنة شهر ا. وٓب يقل فيو متعة، وٚتاىَت أىل العلم على أف النكاح باطل غَت 

                         ُ            ً                                           ء منو ولد فهو ولد زنا ال ي نسب ألبيو مطلق ا، ولد ا١تتعة وولد التحليل وولد الشغار فأي صحيح، فإف جا
نكاح باطل يكوف الولد ولد زنا ال ينسب إٔب أبيو وينسب ألمو، وقد يقاـ اٟتد على من عمل ىذا النكاح، 

فرأى أف ىذا الشرط  إال زفر من أصحاب أيب حنيفة فإنو قاؿ: إف النكاح ا١تؤقت يبطل الشرط ويصح العقد.
                                                   ً                       ٥تالف ١تقتضى العقد ال ٟتقيقتو، ولكن ٚتاىَت أىل العلم خبلف ا لزفر فقولو خطأ وال شك.

الصورة الثالثة: أف ينص ُب العقد على شرط، يعٍت ال يقاؿ: إٔب كذا شهر، وإ٪تا يقاؿ ُب عقد 
ا لو فإنو يكوف متعة، يقوؿ:                                                                ً النكاح: تزوجتك إٔب أف يأٌب فبلف. فيقولوف: كل شرط ُب العقد يكوف فاسخ  

ً               تزوجتك إٔب أف أسافر من البلد. فلم يقل شهر ا، سكت عن ا١تدة لكن جعل لو شرط ا فاسخ ا، شرط الواقف       ً                             ً                                        
تكلمنا عنو، ىذا يسمى الشرط الفاسخ، كل شرط فاسخ لعقد النكاح فإنو يكوف متعة، ليس ا٠تيار، كأف 

قوؿ: إذا سافرت، إذا رجعت. فهذا يسمى متعة فيكوف تشًتط أال يتزوج عليها، لكن تأقيت العقد بأف ي
    ً   حرام ا.

ُ                                            ّ   الصورة الرابعة: قالوا: كل شيء معروؼ ع رؼ بُت الزوج والزوجة وإف ٓب ينص عليو. ولذلك قع د                                      
                            ً             ً                                                  الفقهاء قاعدة: أف ا١تعروؼ عرف ا كا١تشروط شرط ا، ولذلك ٦تا ال شك فيو وال ريب أف ما يفعلو بعض الناس 

لطبلؽ وُب عزمو وعزمها وعلمو وعلمها أف النكاح لن يطوؿ أف فيو شبو عظيم بنكاح ا١تتعة، من الزواج بنية ا
لكن أف يكوف ُب نفسو احتماؿ الوجود والعدـ ىذه مسألة أخرى، لكن ىو وىي يعلماف أف النكاح مؤقت 

و تًتتب عليو بأسبوع أو أسبوعُت فبل شك أنو شبيو بنكاح ا١تتعة ولوال الشبهة ُب ظاىر العقد لقيل: بأن
 أحكاـ ا١تتعة.
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اٟتمر األىلية ٚتع ٛتار وا١تراد باٟتمر األىلية اٟتمَت ا١تعروفة  :(وعن ُلحوـِ الُحُمِر األىليةِ ) قولو:
اليت يركبها الناس و٭تملوف عليها متاعهم، وكاف ٖترٙب اٟتمر األىلية يـو خيرب فإنو ُب البخاري من حديث 

ليو وسلم ١تا كاف يـو خيرب أوقد الناس على ٟتـو اٟتمر األىلية القدور فأمر جابر وغَته: أف النيب صلى اهلل ع
النيب صلى اهلل عليو وسلم بإراقتها وكسر اآلنية فيها، فقالوا: أنغسلها؟ فأذف ٢تم بغسلها، فدؿ ذلك على أف 

 ٖترٙب ٟتـو اٟتمر األىلية كاف يـو خيرب.
 *** المتن ***

)ال تُنكُح ؛ أّف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: -رضي اهلل عنو-عن أبي ُىريرة  - ٕٖٔ
)أف قالوا: يا رسوؿ اهلل! كيف إذنها؟ قاؿ:  األيُّْم حتى ُتستأمَر، وال تُنكُح الِبْكُر حتى ُتستأذَف(

 .تسكَت(
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
 ا١تراد باألٙب الثيب اليت سبق ٢تا أف تزوجت. :(أمرَ ال تُنكُح األيُّْم حتى ُتست) قولو:

ىذا اٟتديث شرط على وجوب رضا الزوجة لعقد النكاح وىذا باتفاؽ أىل العلم وما استثٍت منو إال 
ما يسمى بوالية اإلجبار وذكرناىا قبل قليل، وذكرنا مشهور ا١تذىب أف والية اإلجبار لؤلب على بنتو البكر، 

 ٘ب: أهنا لؤلب على ابنتو الصغَتة دوف البلوغ. وىي الرواية الثانية ُب ا١تذىب.والصحيح القوؿ الثا
)ال تنح األٙب حىت وعبلمة الرضا بينها النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب حديث أيب ىريرة فقاؿ: 

 ، أي يقاؿ ٢تا: سينكحك فبلف فأجييب. تستأمر بأف ترد نعم أو ال، فالثيب ال بد أف تتكلم تقوؿ:تستأمر(
                                                                ً      ً                 قبلت، أو رضيت، أو نعم، أو ال. و٨تو ذلك من الكبلـ، فبل بد أف تتكلم كبلم ا صر٭ت ا، والثيب ١تا خصت 

ُ                               بذلك؟ ألف حياؤىا ُب ىذا اٞتانب أقل من البكر، فذلك خ صت الثيب بأف تستأمر دوف البكر.                                                 
، وجاء من ا()وإذهنا صماهتجاء ُب بعض الروايات:  :وال تُنكُح الِبْكُر حتى ُتستأذَف() قولو:

                                                            ً      أهنا كانت تستأذف من نسائها فإذا ضربت ا٠تباء فمعناه أنو كاف إذن ا ٢تا.  -رضي اهلل عنها–حديث عائشة 
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ولذلك يقوؿ الفقهاء: إذا قاؿ وٕب البكر ٢تا: قد جاءؾ فبلف وال بد أف يسميو، فبل يكفي أف يقوؿ: جاءؾ 
ُ                    سكوهتا إذف منها، أو و جدت منها قرينة على رجل. فبل بد أف يسميو جاءؾ فبلف، يقوؿ: فإف سكتت فإف                     

ىذه عبلمة عندىم ُب ذلك اجملتمع أف  -رضي اهلل عنها–اإلذف كضرب ا٠تباء كما جاء ُب حديث عائشة 
ضرب ا٠تباء معناه ا١توافقة لكي ال تتكلم، أو بكاؤىا، يقولوف: فإف بكاء البكر عبلمة على إذهنا. ٓتبلؼ 

ة وبعض ا١تالكية يقولوف: إذا بكت مع الصراخ فمعناه عدـ اإلذف وعدـ بكائها مع صراخها فإف الشافعي
الرضا. ولكن مشهور ا١تذىب أف البكاء عبلمة إذف مطلقة؛ ألف البكر ُب الغالب تريد أف تتمنع وطبيعة 

ً               البكر عدـ إذهنا، وىذه تدلنا على مسألة: من كاف ولي ا على بكر فيلزمو أال يطاوعها دائم ا فإف غلبة اٟتي اء                                                 ً                               
ُب البنت ٯتنعها من أف تقبل األزواج فيجب عليو أف يزيد ىذا اٟتياء فيها وأف يعلم أف الشرع عندما قاؿ: إف 
البكر تستأذف ال تستأمر يدؿ على مراعاة جانب اٟتياء فيها وعدـ قبوؿ كلمة تقو٢تا، فقد يكوف حياؤىا، 

 وقد يكوف خوفها من الزواج ٯتنعها من أف تقبل صراحة.
 تن ****** الم

قالت: جاءِت امرأُة رفاعة الُقَرظّي إلى النبيّْ صلى اهلل  -رضي اهلل عنها-عن عائشَة  - ٖٖٔ
عليو وسلم. فقالْت: كنُت عند رِفاعَة الُقرظي، فطّلقني، فبتَّ طالقي، فتزوجُت بعده عبَد الرحمن بَن 

)أُتريدين أف وقاؿ:  -وسلمفتبّسم رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو -الزبيِر. وإنما معو مثُل ُىْدبِة الثوِب 
َلَتِك( َلَتُو ويذوَؽ ُعَسيػْ قالت: وأبو بكر عنده، وخالد بُن سعيٍد  ترِجعي إلى رفاعَة؟ ال. حتى تُذوقي ُعَسيػْ

بالباب ينتظُر أف يُؤذَف لو، فنادى: يا أبا بكٍر! أال تسمُع ىذه ما تجهُر بو عند رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو 
 وسلم؟.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:
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رفاعة القرظي وزوجتو وعبد : (جاءِت امرأُة رفاعة الُقَرظّي إلى النبيّْ صلى اهلل عليو وسلم) قولو:
            َ                                                                               الرٛتن بن الز بَت كلهم من بٍت قريظة وىي قبيلة يهودية أسلمت أو أسلم ىؤالء منهم فكانوا مسلمُت فحسن 

 .-رضي اهلل عن اٞتميع–إسبلمهم 
 أي كنت زوجة لو. :(عند رِفاعَة الُقرظيفقالْت: كنُت ) قولو:
 بت الطبلؽ، الطبلؽ البائن أي الطبلؽ الثبلث. :(فطّلقني، فبتَّ طالقي) قولو:
                َِ                          عبد الرٛتن بن الز ب َت بالفتح وليس بالضم، ومن  :(فتزوجُت بعده عبَد الرحمن بَن الزبيرِ ) قولو:

                   َِ                                      َ           ُ         االتفاؽ أف أباه الز ب َت ىذا قتلو الزبَت بن العواـ، فأباه الز بَت قتلو الز بَت بالضم.
                                         ً      أشارت لطرؼ ثوهبا، كناية على أنو ٓب يكن قادر ا على  :(وإنما معو مثُل ُىْدبِة الثوبِ ) قولو:

 الوطء، وىذا من باب الكنايات.
١تا فعلت و١تا قالت، وتبسمو صلوات اهلل  :(فتبّسم رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم) قولو:

وسبلمو عليو لكماؿ حيائو، فإف من كماؿ حيائو صلوات اهلل وسبلمو عليو أف كاف ال يأٌب ٔتستقبح األقواؿ  
 كما سيأٌب معنا.

 إليو.قاؿ: ال ترجعي  :(وقاؿ: )أُتريدين أف ترِجعي إلى رفاعَة؟ ال) قولو:
َلَتوُ ) قولو: ُ                  أي حىت تذوقي ع سلية الزوج الثا٘ب. :(حتى تُذوقي ُعَسيػْ              
َلَتكِ ) قولو: وىذا كناية من النيب صلى اهلل عليو وسلم على الوطء الصريح، وقد كاف  :(ويذوَؽ ُعَسيػْ

ُ  ً                                        النيب صلوات اهلل وسبلمو عليو من أكـر الناس خ لق ا، فلم يكن صلوات اهلل وسبلمو عليو يكوف صر   ً    ٭ت ا ُب                                        
           ُ                            ً                         ً                             األلفاظ اليت ت ستقبح ولذلك ألف اٞترجا٘ب كتاب ا ُب الكنايات وذكر فيو باب ا عن كنايات النيب صلى اهلل عليو 
                        ُ                                                               وسلم وأنو ٓب يكن يصرح ٔتا ي ستقبح ال من وطء وٚتاع وال غَت ذلك من األمور، وإ٪تا يذكر الكبلـ الذي  

، ألنو مضرب مثل وأما عدا ذلك فلم (يو وال تكنوافأعضوه هبن أب)         ً                       كاف معروف ا ويضرب مضرب ا١تثل مثل: 
                                                              ً                  ً    يكن صلوات اهلل وسبلمو عليو يصرح، وىذا يدلنا على أف الشخص يكوف حيي ا ُب كبلمو، يكوف حيي ا ُب 
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استغربا كبلمها عند النيب  -رضي اهلل عنهما–لفظو، وفيما يستمع، ولذلك فإف خالد بن سعيد وأبو بكر 
 الكبلـ.صلى اهلل عليو وسلم هبذا 

، وأبو بكر -ضي اهلل عنها–قالت أي عائشة  :(قالت: وأبو بكر عنده، وخالد بُن سعيدٍ ) قولو:
 رضي اهلل عنو.–، وخالد بن سعيد بن العاص -رضي اهلل عنو–ىو الصديق 

 فنادى أي خالد بن سعيد بن العاص. :(فنادى) قولو:
 :(عند رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم؟ فنادى: يا أبا بكٍر! أال تسمُع ىذه ما تجهُر بو) قولو:
 مع النيب صلى اهلل عليو وسلم. -رضي اهلل عنو–وىذا من أدبو 

 فقو الحديث:
               ُ       ً     ً                                     أف ا١ترأة إذا ط لقت طبلق ا بات ا أي بالثبلث، ويكوف الطبلؽ بالثبلث ْتاالت:

 اٟتالة األؤب: أف يكوف ُب ٣تلس واحد أو أكثر من ٣تلس.
 يكوف ُب عقد واحد أو أكثر من عقد.اٟتالة الثانية: أف 

 اٟتالة الثالثة: أو ُب لفظ واحد أو أكثر من لفظ.
                                                              ُ                   ىذه ثبلثة أمور إذا عرفتها عرفت ا٠تبلؼ ُب ىذا الباب، أف ا١ترأة إذا ط لقت طبلؽ ثبلث فبل ٬توز 

ً                 ٢تا أف تتزوج زوجها الذي بت طبلقها البينونة الكربى إال أف تنكح زوج ا آخر زواج رغبة   بد أف يكوف فبل–                                                            
وأف يكوف فيو وطء، فإف ٓب يكن الزواج زواج رغبة أو كاف الزواج ال وطء فيو فإهنا ال ٖتل  -زواج رغبة

                                                                                  َ           لزوجها األوؿ، مثاؿ أال يكوف فيو وطء مثل ما حدث ىنا مع زوجة رفاعة مع عبد الرٛتن بن الز بَت، فإنو ٓب 
اح الذي ال يكوف برغبة ىو الذي يسمى بنكاح يكن ىناؾ وطء فلذلك ال ٖتل لزوجها األوؿ، ومثل النك

احمللل، وقد جاء ُب اٟتديث أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٝتاه بالتيس ا١تستعار، فنكاح احمللل حراـ وىو 
باطل وجوده وعدمو سواء، فإذا تزوج رجل امرأة بنية ٖتليلها لزوجها فإهنا ال ٖتل لؤلوؿ، وُب نفس الوقت 

ً         النكاح بنية التحليل، والعربة بنية التحليل إ٪تا للزوج فلو أف ا١ترأة تزوجت زوج ا ليحلل  ٭تـر عليو وطؤىا؛ ألف                                                                         
                                                                           ً                     ٢تا زوجها األوؿ فنقوؿ: إف ىذا النكاح ليس نكاح ٖتليل، وكذا لو كاف وٕب ا١ترأة قاصد ا للتحليل وإ٪تا العربة 
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ً                                   ً          بالزوج سواء أخذ عوض ا أو ٓب يأخذ عوض، إف كاف الزوج ناوي ا التحليل  فنكاحو باطل ال عربة بنكاحو فبل                   
         ً        يكوف ٤تلبل  لزوجها.
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 ٜٖالشريط: 
 *** المتن ***

قاؿ: من السُّنَِّة: إذا تزّوج البكر على الثيِب  -رضي اهلل عنو-عن أنس بِن مالٍك  - ٖٗٔ
ـَ عندىا ثالثًا، ثم قسَم. ـَ عندىا سبًعا وقسَم، وإذا تزّوَج الثيَب على البكر أقا  أقا

 ِقالبة: ولو شئُت لقلُت: إف أنًسا رفعو إلى النبيّْ صلى اهلل عليو وسلم.قاؿ أبو 
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
ىذه اٞتملة من ا١تسائل اليت أطاؿ األصوليوف ُب ْتثها ُب معٌت قوؿ الصحايب: : (من السُّنَّةِ ) قولو:

من السنة. ىل ىو معناه أف ىذا القوؿ الذي يقولو رفعو للنيب صلى اهلل عليو وسلم أـ أنو ظن منو واحتماؿ؟ 
وسلم، والذي             ً                                                                  فإذا كاف ظن ا منو واحتماؿ فبل يصح اٟتكم برفعو إذ ىو مًتدد ُب رفعو للنيب صلى اهلل عليو

عليو كثَت من األصوليُت أف الصحايب إذا قاؿ: من السنة كذا. فإنو يعٍت أف النيب صلى اهلل عليو وسلم أمر 
بذلك وقضى فيكوف لو حكم الرفع على سبيل اإلطبلؽ، وىذا اٟتديث با٠تصوص وردت فيو رواية عند 

ً   البزار أف أنس ا  و وسلم من تزوج البكر على الثيب أف يقيم قاؿ: أمر النيب صلى اهلل علي -رضي اهلل عنو–            
         ً                                                                 عندىا سبع ا. وىذه الرواية إف صحت نص ُب رفع ىذا اٟتديث للنيب صلى اهلل عليو وسلم.

ْ    ا١تسألة الثانية: وىي أصل الباب وىو أف ىذا اٟتديث من األحاديث اليت عليها مدار باب الق س م،   َ                                                                               
ْ   ُ                                   والق س م ي ذكر ُب كتاب النكاح، وا١تراد بالقسم ى                                 ً                    و التوزيع وذلك بأف ٬تعل الرجل جزء ا من وقتو لزوجتو، ال    َ 

          ً                                               ُ                              ٬تعل ٢تا جزء ا من مالو وإ٪تا ينفق عليها ْتسب كفايتها، وْتسب ما ق در فبل ٬تعل لو جزء ٔتعٌت التقدير 
عل فيو للمرأة قسم وحكي عليو اإلٚتاع ُب اٞتملة، وىذا القسم يقوؿ  ُ                                                            بالنسبة، وأما الوقت فإنو يلـز أف ٬ت                                   

هاء: عماده ا١تبيت. أي عماده الليل ١تن كاف معاشو ُب النهار، والعكس ١تن كاف معاشو ُب الليل فإف الفق
عماد القسم يكوف ُب النهار، وىذا قليل عند الناس، ولذلك فإف غالب الناس يكوف معاشو ُب النهار فعماد 

 القسم ا١تبيت، ىذه عبارة الفقهاء. 
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ال بد أف نبُت أف القسم وا١تبيت لفظاف عند الفقهاء وقبل أف أتكلم عن بعض أحكاـ القسم 
              ً                                                                          يطلقوهنما أحيان ا ٔتعٌت مًتادؼ فيطلقوف القسم ٔتعٌت ا١تبيت، فيكوف القسم وا١تبيت معٌت مًتادؼ أي يلـز 

–                                   ً  ُ                           ُ                     الرجل أف ٯتكث الليل عند أىلو، وأحيان ا ي ستخدـ ا١تبيت ٔتعٌت ٥تتلف خاص وي عٍت با١تبيت أحد أمرين 
: ا١تضاجعة والوطء، وعلى ذلك فإف -٘ب كما نقل البعلي عن الشيخ تقي الدين ُب االختياراتبا١تعٌت الثا

القسم ٮتالف ا١تبيت با١تعٌت ا٠تاص فإ٪تا يكوف من لوازمو، ىو الـز من لوازمو، من قسم المرأة ليلة فمن 
 وإما الوطء.آثارىا أف يبيت عندىا با١تعنيُت اللذين ذكر٫تا الشيخ تقي الدين: إما ا١تضاجعة، 

مثل الذي يهجر زوجتو ُب البيت إف خاؼ  -با١تعٌت الضيق الثا٘ب–وقد يوجد قسم ببل مبيت 
، فهنا قسم ببل مبيت، وقد يكوف مبيت ببل قسم كالذي يأٌب ُب النهار، وسنتكلم عن قضية            ً                                                                             النشوز مثبل 

 النهار بعد قليل.
ْ                              ً  إذف عرفنا أف الق س م وا١تبيت ُب لساف الفقهاء أحيان ا                      ً                     يكوناف مًتادفُت وأحيان ا يكوف ٢تما معٌت مغاير                َ 
                       ُ                            فيكوف للمبيت معٌت خاص وي ستلـز إما ا١تضاجعة أو الوطء.

ْ         وىنا مسألة مهمة: أف الق س م نوعاف:  َ                       
النوع األوؿ: قسم ابتداء، وىو أف يكوف للرجل امرأة واحدة فقط، فهل ٬تب عليو أف يقسم ٢تا؟ 

أف تبيت عندىا كل أربع ليإب ليلة. ىذا معٌت قسم االبتداء إذا كاف  فيكوف القسم ٢تا بأنو نقوؿ: ٬تب عليك
ُ                                الرجل ليس لو إذا زوجة واحدة أو أكثر من زوجة لكن الزوجات األ خر ال قسم ٢تن، وسيأٌب بعد قليل من                                                           
ُ                          سيسقط القسم، إذف قسم االبتداء ىو أف يبيت عند الزوجة إذا ٓب يكن ٢تا ض رة ليلة من كل أربع لياؿ،                                                                  

             ً                                                                        هور ا١تذىب خبلف ا للشافعي وغَته: أنو ٬تب قسم االبتداء ١تن كانت عنده زوجة واحدة، والدليل على ومش
وألنو لو كانت ٢تا جارة لوجب القسم ٢تا فمن باب أؤب  -رضواف اهلل عليهم–ذلك: قالوا: قضاء الصحابة 

فنقوؿ: ٬تب ٢تا ليلة من كل  إف ٓب يكن ٢تا جارة فلنفرض أشد األحواؿ عليها عندما يكوف ٢تا ثبلث جارات
أربع لياؿ أف يبيت عندىا. ولذلك يقوؿ الفقهاء: قسم االبتداء ٬تب ليلة ُب كل أربع ليإب، وأما الوطء 

 .-رٛتهم اهلل–فيقولوف: أطولو أف يكوف ُب أربعة أشهر. ىذا كبلـ فقهائنا 
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٬تب عليو أف يعدؿ بُت زوجاتو النوع الثا٘ب: قسم تسوية، قالوا: إذا كاف للرجل أكثر من زوجة فإنو 
ُب القسم. وىذا بإٚتاع أىل العلم ُب القسم وا١تبيت، حكى اإلٚتاع عليو غَت واحد من أىل العلم، ولذلك 

ُ  ُ   ذ ل ك  أ د ٗب  أ ال  تػ ع ول وا}هنى اهلل عز وجل عن عدـ العدؿ فيو فقاؿ:   َ     َ  َ  ْ  َ  َ [، أي ٕتوروا، وكثَت من ٖالنساء: { ] َِ 
ية بعضهم يقوؿ: أال تعولوا مأخوذة من العوؿ ٔتعٌت الفقر. وبعضهم يقوؿ: إهنا الفقهاء ١تا تكلم عن ىذه اآل

مأخوذة من العوؿ ٔتعٌت اٞتور؛ ألف ا١تضارعة من عاؿ ٔتعٌت جار عاؿ يعوؿ، وأما عاؿ ٔتعٌت افتقر عاؿ يعيل. 
تعداد إ٪تا ىو وىذا الذي رد بو العلماء على الشافعي حينما استدؿ هبذه اآلية على خشية أف النهي عن ال

 خشية اإلقبلؿ ُب جانب النفقة، قالوا: ال، وإ٪تا ا١تقصود خشية الوقوع ُب اٟتراـ وىو اٞتور.
 من ال ٬تب ٢تا القسم من النساء؟. س:
قالوا: إف من النساء من ال ٬تب ٢تا القسم أو بعض األزواج ال ٬تب عليو القسم. فبل ٬تب  جػ:

 كوف ا١ترأة ناشزة، وتكلمنا عن النشور أنو بأحد أمرين:القسم من الصور وليست كلها: حينما ت
 األمر األوؿ: ٓتروجها من بيت زوجها بدوف إذنو.

 األمر الثا٘ب: بامتناعها من ا١تبيت معو.
                                 ُ                                                فإذا فعلت ا١ترأة أحد ىذين األمرين في حكم بنشوزىا، فيسقط حقها من القسم ويسقط حقها من 

ً                        النفقة أيض ا؛ ألهنما تابعاف للعشرة ف إذا نشزت فقد سقط حقها ُب ىذين األمرين. إذف اٟتالة األؤب اليت ال          
                                                                   ً  ٬تب فيها القسم سواء كاف قسم ابتداء أو قسم تسوية إذا كانت ا١ترأة ناشز ا.

ً                                         اٟتالة الثا٘ب: قالوا: إذا كاف الرجل مسافر ا خارج ا عن البلد فبل ٬تب عليو القسم بُت القسم بُت       ً                                       
ك إذا سافر واغًتب الرجل عن أىلو فبل نقوؿ: ٬تب عليو قسم االبتداء؛ ألنو ال نسائو. ألنو بعيد عنهن ولذل

فإهنا قالت: إف ا١ترأة تصرب عن زوجها  -رضي اهلل عنها–ٯتكن أف يأٌب كل أربعة أياـ، وأما قضاء حفصة 
القسم، ، فهذا يدؿ على مسألة أخرى وىي الغيبة ال تتعلق ب-رضي اهلل عنو–ستة أشهر. ١تا استشارىا عمر 

وكذلك قسم التسوية عندما يكوف للرجل أكثر من زوجة فيكوف قد أخذ إحدى ىذه الزوجات بقرعة؛ ألف 
                                       ً                                       ً              من كاف لو أكثر من زوجة إف كاف سفره مًتدد ا يعٍت يذىب ويعود إف تيسر ورغب النساء ٚتيع ا بسفره فإنو 

ً                  يلـز التسوية بينهن فيو، وأما إف كاف السفر عارض ا مرة يكوف أو طو    ً                          ُ           يبل  فإنو ال يلـز التسوية وإ٪تا ي قرع بينهن                                              
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                                       ً                                               ١تساواهتن ُب االستحقاؽ، فإذا سافر الرجل سفر ا وأقرع بُت نسائو فخرج إلحداىن فأخذىا معو ُب سفره 
   ً      ً                                                           ُ                        شهر ا كامبل  فإنو إذا عاد ال يقسم للباقيات ٔتقدار السفر. ال، السفر خرج بالق رعة؛ ألنو ال ٯتكن أف يأخذ 

ا، وال ٯتكن أف يكوف االستحقاؽ إال لواحدة فلذلك ٗترجو القرعة، والقاعدة ُب القرعة               ً معو النساء ٚتيع  
سيمر معنا ُب ٤تلو: أف كل من استوى ُب االستحقاؽ ٦تا ال ٯتكن قسمتو ٘تيزه القرعة، وىذه ىي أمشل قاعدة 

 ُب باب القرعة.
نما أسقطت قسمها وا١تبيت حي -رضي اهلل عنها–اٟتالة الثالثة: عندما تسقطو ا١ترأة. مثل سودة 

 فإنو ُب ىذه اٟتالة يسقط القسم فبل ٬تب القسم ٢تا. -رضي اهلل عنها–عندىا ووىبتو لعائشة 
إذف عرفنا ثبلث صور من الصور اليت ال ٬تب فيها القسم للمرأة، وىناؾ صور أخرى عند العجز 

 وا١ترض وغَت ذلك من األمور، ىذه أمور واضحة وبينة.
ً                                                 مرأة أف تأخذ عوض ا ُب مقابل إسقاط حقها من القسم؟ رجل لو زوجتاف أو ىل ٬توز لل :ٕس                

 ُ     وأ سقط  -برضاىا وليس بعضل من الزوج ومنع منو فهذا ال ٬توز–ثبلث فقالت إحداىن: أعطٍت كذا 
 قسمي؟.

ا١تذىب أنو ال ٬توز ا١تعاوضة على القسم قالوا: ألف القسم من باب االختصاص واالختصاص  جػ:
ال ٕتوز ا١تعاوضة عليو. وذكرنا قاعدة االختصاص ُب باب البيوع، واختيار الشيخ تقي الدين كما نقل ُب 

ليو. والشيخ يتوسع االختيارات أنو ٬توز ا١تعاوضة على القسم قاؿ: ألف أصلو مقـو فلذلك ٬توز ا١تعاوضة ع
 ُب باب اٟتقوؽ ُب ا١تعاوضة عليها.

 كم مقدار ىذا القسم؟ وما ىو عماده؟.  :ٖس
يقوؿ الفقهاء: إف العربة بالقسم ُب عماده الليل ١تن كاف معاشو النهار. فالعربة بالقسم أف يأٌب  جػ:

ـ عنده أكثر من زوجة الرجل ُب الليل فيكوف عند زوجو سواء كانت عنده زوجة واحدة فقسم االبتداء أ
ً            فقسم التسوية بُت النساء، واستدلوا بالع رؼ أوال  ومنها االستدالؿ هبذا اٟتديث وإف كاف بعيد ا؛ ألف النيب                                      ً       ُ                                    
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ُ  ِّ                                     ، فذك ر العدد، وإذا ذ ك ر العدد فمعناه أف ا١تعدود وىو التمييز )أقاـ عندىا سبًعا(صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:                      
 يكوف مؤنث.
 سبع أياـ أـ سبع لياؿ؟. السبع ىل يكوف :ٗس
 سبع لياؿ. جػ:

ُ                                                     وىذا االستدالؿ ضعيف؛ ألنو إذا ح ذؼ التمييز جاز الوجهاف تأنيث وتذكَت العدد ىذه قاعدة،                             
، بعض الناس يقوؿ: اٟتديث )من صاـ رمضاف وأتبعو بست من شواؿ(مثل قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

؛ ألف ست ٬تب أف يكوف التمييز ليلة، ست لياؿ، والليل ما ضعيف. وىو من ا١تتأخرين قاؿ: ألف فيو ركاكة
ُ                                           يصاـ. واللغويوف يقولوف: إذا ح ذؼ التمييز جاز الوجهاف تذكَت العدد وتأنيثو.                              

مقدار القسم ىل ٬توز للرجل أف يقسم أكثر من ليلة؟ ٔتعٌت لو كانت عنده زوجات أربع  :٘س
ز، ولو أراد أف ٬تعل أكثر من ليلة يقوؿ: سأجعل لؤلؤب فجعل لكل واحدة منهن ليلة فبإٚتاع أىل العلم ٬تو 

 ليلتُت والثانية ليلتُت، أو لؤلؤب أسبوع وللثانية أسبوع وىكذا ىل ٬توز ىذا الفعل منو أـ ال؟.
الذي عليو مشهور ا١تذىب وكثَت من الفقهاء كا١تالكية والشافعية وغَتىم فيما أظن: أهنم  جػ:

عل ال ُ      يقولوف: ال ٬توز أف ٬ت                                                                      قسم أكثر من ليلة إال أف يأذف . يأذف النساء وإال األصل ٬تب أف يكوف القسم                  
، جعل )ٍب قسم(ليلة ليلة ىذا ىو األصل ُب القسم، واستدلوا ْتديث النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ: 

 ية.                                                                      ُ           للثيب ثبلث لياؿ وللبكر سبع لياؿ ٍب يقسم بعد ذلك بُت اٞتميع ٦تا يدؿ على أهنا ت قسم بالسو 
ىذا ما يتعلق بأىم أحكاـ القسم وإذا عرفت ىذه ا١تسائل األربع جل أحكاـ القسم مندرجة ٖتتها، 

 رٔتا تكوف ىي أىم ا١تسائل.
 أي الرجل. :(إذا تزّوج) قولو:
            ُ                                       ىذه اٞتملة است فيد منها أف ا١تراد هبذا اٟتديث فيمن تزوج  :(إذا تزّوج البكر على الثيبِ ) قولو:

ُ                          امرأة على ض رة إذ من الفقهاء من يقوؿ  : إف ىذا اٟتديث شامل ١تن تزوج -كاٟتافظ أبو عمر بن عبد الرب–          
امرأة ابتداء على غَت ضرة أو تزوجها على ضرة. فيكوف معناه إذا تزوجها على غَت ضرة أنو ٬تب عليو أف 
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 شرح عمدة األحكاـ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

البكر سبع لياؿ، وعند الثيب ثبلث لياؿ، ٍب بعد ذلك يأٌب قسم التسوية، ٬تلس عندىا سبع  ٯتكث عند
ليإب يبيت عندىا كل ليلة ٍب جاز لو أف يًتكها ثبلث لياؿ و٬تلس عندىا ليلة، ثبلث لياؿ ٍب ٬تلس عندىا 

ض ا١تتأخرين من بعض                                                                ً            ليلة وىكذا، ىذا قوؿ بعض أىل العلم، وأما ا١تذىب فيقولوف: استحباب ا. استشفو بع
كبلـ الفقهاء قاؿ: إنو إطبلؽ ٓب يقيدوه. ففهموا أف ا١تذىب ٬تيز الثنتُت سواء كانت على ضرة أـ على غَت 

             ً                                                                   ضرة، لكن عموم ا النص صريح على أف ىذا اٟتكم ُب األساس إ٪تا ىو ١تن تزوج امرأة على غَتىا.
ـَ عندىا سبًعا وقسمَ ) قولو: ت ُب رواية: ٍب قسم هبذا اللفظ، والواو أي ٍب قسم، وىذه جاء :(أقا

تفيد الًتتيب، إذف بعد ىذا الوقت يأٌب القسمة، وال يلـز منها أف تفيد التعقيب إال ُب إشارة عند بعض 
 اللغويُت.

ـَ عندىا ثالثًا، ثم قسمَ ) قولو:                            فر ؽ النيب صلى اهلل عليو وسلم  :(وإذا تزّوَج الثيَب على البكر أقا
ب، قيل السبب: ألف البكر ُب الغالب تستوحش فلم تكن متعودة على غَت بيت أىلها، بُت البكر والثي

ُ                               فلذلك خصها النيب صلى اهلل عليو وسلم بأف ج عل ٢تا ُب ابتداء القسم سبع لياؿ.                                       
ا١تسألة الثانية: أف ىذا الذي أمر بو النيب صلى اهلل عليو وسلم سبع ليإب عند البكر وثبلثة أياـ عند 

: إنو يقسم -وىو قوؿ اٟتنفية–يقسم، كيف يكوف القسم بعد ىذه ا١تدة؟ من الفقهاء من يقوؿ الثيب ٍب 
                                              ً                    ً                      ً   لباقي الزوجات مثل ما قسم لؤلؤب الذي تزوجها حديث ا. فجلس عند األؤب ثبلث ا، ٬تلس عند الثانية ثبلث ا، 

واٟتنفية يشددوف ُب ىذا              ً                                                       والثالثة ثبلث ا ٍب يعود، فجعلوا ىذا اٟتديث استثناء من ٗتصيص القسم بليلة،
سب ُب القسم  ُ            الباب، واٞتمهور يقولوف: إف ىذا مستثٌت من مطلق القسم. فإف الليإب الثبلث األ وؿ ال ٖت        ُ                                                                      
بدليل الرواية قاؿ: ٍب قسم أو وقسم. فجعل القسمة تابعة بعد الليإب السبع اليت ٯتكثها عند البكر أو الثبلث 

 اليت ٬تعلها عند الثيب.
لثالثة: ىل ىذا األمر من النيب صلى اهلل عليو وسلم من باب الوجوب أـ أنو من باب ا١تسألة ا

االستحباب؟ نقوؿ: ىو من باب الوجوب إال أف تسقطو ا١ترأة. ا١تذىب أنو من باب الوجوب إال ُب حالة 
ُ                                                         واحدة إذا كانت ا١ترأة ال ض رة ٢تا، ٨تن قلنا: إذا كاف ٢تا ضرة ذكر بعض العلماء يشملو اٟتد يث، وبعضهم                        

                                                 ُ                    ً               يقوؿ: ال يشملو اٟتديث. ا١تذىب إف ٓب يكن ٢تا ضرة فإنو ي ستحب أف ٯتكث عنده سبع ا أو ثبلث ليإب.
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 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

أف النيب صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنها–ا١تسألة الرابعة: أنو جاء ُب رواية أخرى عن أـ سلمة 
فلما خرج من عندىا أخذت بثوبو وسلم مكث عندىا ثبلث لياؿ، ١تا بٌت هبا صلوات اهلل وسبلمو عليو، 

)إنك لست بأىوف عند أىلك، فإف أردت أف أرادت أف يبقى عندىا فقاؿ ٢تا النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
        ً                                      ، جلس سبع ا عند الباقُت، يقوؿ الفقهاء ُب اٞتمع بُت سبعت للباقُت( -أجلس عندؾ سبًعا–أسبع لك 

ن ثبلثة أياـ سقط حكم ىذا اٟتديث فيجب العدؿ بُت اٟتديثُت: إف ا١ترء استثٌت لو الثبلث فإف زاد ع
النساء فيو. إف قاؿ ٢تا: جعلت لك سبعة أياـ فسأجعل سبعة أياـ للجميع، ىذه الثبلث اليت لك لن تكوف 
                                                      ً                 ُ                     خاصة بك. ٨تن قلنا: ُب الثبلث والسبع اليت موافقة للحديث خبلف ا للحنفية فإنو ال ي قضى للنساء الباقيات 

     ّ                                 بأف سب ع عندىا فإنو يقضيو عند الباقيات  -رضي اهلل عنها–لثبلثة أياـ؛ ٟتديث أـ سلمة لكن لو زاد عن ا
 لنص اٟتديث فَتجع لؤلصل والقاعدة وىو لزـو ابتداء القسم فاالستثناء يقيد ٔتا ورد من العدد فقط.

ىذه  :(وسلمقاؿ أبو ِقالبة: ولو شئُت لقلُت: إف أنًسا رفعو إلى النبيّْ صلى اهلل عليو ) قولو:
 : من السنة كذا.-رضي اهلل عنو–اٞتملة تؤكد على معٌت أف اٟتديث لو حكم الرفع إذا قاؿ فيو الصحايب 

 *** المتن ***
)لو قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  -رضي اهلل عنهما-عن ابن عباٍس  - ٖ٘ٔ

جّنبنا الشَّيطاَف، وجنّْب الشيطاَف ما رزقَتنا،  قاؿ: بسم اهلل، اللهمّ  -إذا أرَاد أف يأتي أىلو-أّف أحَدىم 
 .فإنو إف يُقدَّْر بينهما ولٌد في ذلك لم َيُضّره الشَيطاُف أبًدا(

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

أحدىم ىل ا١تقصود بو الرجل فقط وىو ا١تتبادر من اٟتديث؛ ألنو قاؿ:  :(لو أّف أحَدىم) قولو:
                                                       ً                          أـ أنو يشمل الرجل وا١ترأة فيشرع ىذا الذكر للرجل وا١ترأة مع ا؟ ذكر ابن نصر اهلل التسًتي  )أراد أف يأٌب أىلو(

من كبار فقهاء اٟتنابلة ُب القرف التاسع ا٢تجري والذي قبلو أي بُت القرنُت وىو من  -رٛتو اهلل–البغدادي 
                   ً           قولو الرجل وا١ترأة مع ا. وتتابع بيت علم تولوا القضاء ُب بغداد وُب مصر، قاؿ ابن نصر اهلل: ىذا الذكر ي
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 شرح عمدة األحكاـ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

)لو ا١تتأخروف على نقل كبلـ ابن نصر من غَت اعًتاض عليو، فدؿ على أف قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
                               ً       ، يشمل الرجل وا١ترأة فيكوف شامبل  لبلثنُت.أف أحدىم(

، يدلنا )إذا أراد(أي زوجتو أو أمتو، وقولو صلى اهلل عليو وسلم:  :(إذا أرَاد أف يأتي أىلو) قولو:
على أف الدعاء يكوف قبل الوقاع مثل ما ذكرنا ُب دعاء دخوؿ ا٠تبلء أنو يكوف قبل الدخوؿ، وقاؿ بعض 
الفقهاء: إ٪تا يكوف عند ابتدائو. واستدلوا ببعض الروايات، ولكن ىذه الرواية ُب الصحيحُت وىي أؤب فيكوف 

 قبلو.
 فيها من األحكاـ ا١تتعلقة بلفظها واألحكاـ ا١تتعلقة ىذه كلمة بسم اهلل :(قاؿ: بسم اهلل) قولو:

، يقولوف: إف ٢تا خصائص ُب رٝتها وُب أحكامها وُب  ً       ً                                           برٝتها ما جعل بعض الناس يؤلف فيها ٣تلد ا كامبل                                     
                          ُ        ُ                                                  مواضعها. فمن خصائصها أهنا: ت رسم أي ت كتب إمبلء من غَت ألف لكن كما ذكر ابن الدىاف ُب كتاب 

كتب بدوف ألف إال إذا كانت بسم اهلل الرٛتن الرحيم، فأما إذا اقتصرت على لفظ اٞتبللة          ُ : أهنا ال ت  )ا٢تجاء(
                  ُ                                                                          باسم اهلل فقط فإهنا ت ثبت فيها األلف. ىذا ما ذكره ابن الدىاف ُب كتاب ا٢تجاء، وعلى العمـو ا٢تجاء ىذا 

قة لنا ُب إثبات ألفات رسم للحروؼ وىو أمر يتواضع عليو الناس، فقد اختلف إمبلؤنا عن إمبلء قروف ساب
 أو حذفها أو رسم ٫تزات أو ٨تو ذلك فاألمر فيو واسع.

                             ً                                     البسملة ىنا الباء كما نعرؼ ٚتيع ا وسبق اٟتديث عنها االستعانة أي أستعُت  :(بسم اهلل) قولو:
بسم اهلل عز وجل، تستعُت باٝتو سبحانو وتعأب، وىذا من التوسل بأٝتائو جل وعبل، فلذلك يقاؿ عند 

ؿ ا٠تبلء، ويقاؿ عند اٞتماع من باب االستعانة، وعند الوضوء، وعند غَتىا من األمور، من باب دخو 
                                                       ُ                 ً                 االستعانة على الفعل واالستعانة بو جل وعبل على العدو لكي ال ي رى الشخص فإف مانع ا ما بُت من يقضي 

، وكذلك ىنا فإف وبُت أعُت الشيطاف البسملة، واٟتديث ال بأس بإسناده -كما ُب حديث علي-خبلؤه 
 من االستعانة والتوسل إٔب اهلل عز وجل بأٝتائو لدفع الضر الذي يكوف من الشيطاف سنذكره بعد قليل.

 ٔتعٌت يا اهلل. :(اللهمّ ) قولو:



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٔٓٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

، وكبل )اللهم جنبٍت الشيطاف(جاء ُب بعض الروايات ُب الصحيح:  :(اللهّم جنّبنا الشَّيطافَ ) قولو:
 الصحيح.الروايتُت ثابت ُب 

ُ             ىنا موصولة ٔتعٌت الذي، وقد اختلف ش راح اٟتديث ُب  )ما( :(وجنّْب الشيطاَف ما رزقَتنا) قولو:                                
ُ                                              ىذا يعود ١تاذا؟ ما ىو الذي ر زقو الشخص؟ فقيل: إنو عائد للولد أي اللهم جنب  )ما(عود االسم ا١توصوؿ                            

وقيل: إنو أمشل فيشمل كل شيء فيكوف من                                                           ً   الشيطاف ما رزقتنا من الولد، وقيل: إنو عائد للولد والفعل مع ا،
                                            ُ                                            باب االستعاذة باهلل عز وجل من الشيطاف ُب ٚتيع ما ي رزقو الشخص، وال شك أف الشيطاف إذا شارؾ ا١ترء 
                                                                             ً           ُب طعامو فيأكل معو إذا ٓب يسم اهلل عز وجل، وإذا ٓب يذكر اهلل عز وجل ُب الوضوء كاف سبب ا ُب إتيانو 

ا ١تا رزقو الشخص.بوسواس ُب أثناء وضوئو، و  ً                 غَت ذلك من األمور، فلذلك الشيطاف يكوف مفسد                                          
                                               ً     ولد ىنا ليس ا١تقصود ذكر وإ٪تا كل ولد سواء كاف ذكر ا أـ  :(فإنو إف يُقدَّْر بينهما ولدٌ ) قولو:

 أنثى.
. :(في ذلك) قولو:  أي ُب ذلك اليـو
 ً                           د ا مشكل معناىا؛ ألف النيب صلى ىذه كلمة ٓب يضره الشيطاف أب :(لم َيُضّره الشَيطاُف أبًدا) قولو:

ّ                    اهلل عليو وسلم أك د عدـ الضرر بقولو:  ، وىذا اللفظ من النيب صلى اهلل عليو وسلم يفيد التأبيد ُب )أبًدا(              
ً                                                               الزماف وُب مطلق األشياء أبد ا، وقد ذكر غَت واحد من أىل العلم أنو ال ٯتكن أف يكوف اٟتفظ من ٚتيع                          

ُ                          الض ر، وذكر ذلك القاضي عياض ُب ، وغَته قاؿ: ال ٯتكن أف يكوف الشخص ٤تفوظ من  )إكماؿ ا١تعلم(   
ما من مولود يولد إال ٩تسو )كل ضر. بدليل أنو ثبت ُب الصحيح أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

، إذف الشيطاف ضر بعض الناس ُب بدنو  (ا من ٩تسة الشيطاف، إال ابن مرٙب وأموالشيطاف، فيستهل صارخً 
فظ منو الولد إ٪تا  ُ                  كذلك بعد وفاتو، فلذلك ىي ٖتتاج إٔب تقييد، فمن الشراح من يقوؿ: إف الضر الذي ٭ت                                                                           
                                 ً                                                      ىو الضر ُب الدين، فيكوف الشخص ٤تفوظ ا ُب دينو دوف بدنو. بدليل االستثناء السابق ُب اٟتديث الذي 

 من امريء إال ويصاب بأمر من عوارض الدنيا. ذكرنا ُب البخاري وبدليل أنو ما 
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 شرح عمدة األحكاـ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ومن الفقهاء من قاؿ: إنو خاص بالبدف دوف الدين فيسلم ُب بدنو على سبيل اإلٚتاؿ دوف ما 
ا ُب بدنو صحيح ا فيو، وعلى العمـو نذكر حديث النيب صلى 

 
ً                                       است ثٍت منو اٟتديث. فيسلم فيخرج مولود ا سا١ت             
ً
     ً                               ُ   

ُب اٟتديث –وردت بو النصوص و٨تسن الظن، واهلل عز وجل يقوؿ  اهلل عليو وسلم وال نقيده إال ٔتا
إذا وردت عليو  -رٛتو اهلل–، وكاف الشافعي )أنا عند ظن عبدي يب، فليظن عبدي يب ما شاء(: -القدسي

مثل ىذه األحاديث سواء من األدعية وغَتىا قاؿ: نظن باهلل عز وجل الظن الكامل فإف اهلل عز وجل عند 
 عبده بو ما شاء. ظن عبده فليظن

 *** المتن ***
؛ أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: -رضي اهلل عنو-عن عقبة بن عامر  - ٖٙٔ

)ال، . فقاؿ رجٌل من األنصار: يا رسوَؿ اهلل! أفرأيَت الَحْمَو؟ قاؿ: )إياكم والدخوَؿ على النساِء(
 .الَحْمُو الموُت(

ؿ: سمعت الليَث يقوؿ: الحمو: أخو الزوِج وما ولمسلم: عن أبي الطاىر، عن ابن وىٍب قا
 أشَبهو من أقارب الزوج؛ ابِن العمّْ، ونحوه.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

أي احذروا الدخوؿ على النساء، والدخوؿ على النساء لو  :(إياكم والدخوَؿ على النساءِ ) قولو:
 ثبلث حاالت:

                                   ً                  قالوا: إذا دخل الرجل على ا١ترأة ٥تتلي ا هبا فبل ٬توز بإٚتاع األؤب: صورة بإٚتاع أىل العلم ٤ترمة، 
أىل العلم أف ٮتلو هبا. بل قالوا: إف ىذا اٟتديث يدؿ داللة أولوية على حرمة ا٠تلوة با١ترأة. قالوا: وُب معناه 

 ا١تماسة. إذا مسها فإف ىذا اٟتديث إذا هنى عن الدخوؿ على ا١ترأة فمن باب أؤب أي يسمها.
ية: صورة بإٚتاع أىل العلم ٕتوز، قالوا: إذا دخل الرجل على ا١ترأة ومعها ىي ذو ٤تـر ٢تا. فأف الثان

ُب بيتو  -رضواف اهلل عليهم–يكوف ٤ترمها معها مثل النيب صلى اهلل عليو وسلم حينما يأتيو بعض أصحابو 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٕٔٓٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

بيوت األمر ٓب يكن وكاف بعض نسائو ٭تضرف متحجبات، وكاف بيت النيب صلى اهلل عليو وسلم صغَت و 
، ومثل قصص كثَتة ُب ىذا الباب، ىذا بإٚتاع -رضي اهلل عنها–ىناؾ سهولة أف يبقُت، مثل قصة زينب 

 أىل العلم إذا كاف معها ىي ٤تـر ٢تا.
الثالثة: صورة ٥تتلف فيها بُت أىل العلم، ونقل االختبلؼ الشوكا٘ب ُب نيل األوطار قاؿ: إذا كاف 

 وز للرجل أف يدخل على النساء أو يدخلن على الرجل؟ قاؿ: فيو قوالف ألىل العلم:مع ا١ترأة نسوة فهل ٬ت
القوؿ األوؿ: أنو ٬توز النتفاء التهمة. فنظر للمعٌت واٟتكمة الذي ترتبت على ا١تنع، يقوؿ 

ً                                              الشوكا٘ب: والذي يدؿ عليو ظاىر اٟتديث ا١تنع أيض ا، حىت ظاىر اٟتديث يدؿ على ا١تنع وىو القوؿ الثا٘ب                                            ،
ومن أباحو إ٪تا نظر للمصلحة ا١تًتتبة على تشريع اٟتكم وىو التهمة، قاؿ: والتهمة تزوؿ بوجود ٚتع من 

 النسوة.
 القوؿ الثا٘ب: أنو ال ٬توز.

 :فقاؿ رجٌل من األنصار: يا رسوَؿ اهلل! أفرأيَت الَحْمَو؟ قاؿ: )ال، الَحْمُو الموُت() قولو:
ل العلم كالًتمذي وا١تازري، وا١تازري يصح فيو لفظاف: بالفتح    ُ                          اخت لف ُب معٌت اٟتمو، فذىب بعض أى

َ                                                          ماز ري، ويصح ماز ري، واألفصح ا١تاز ري بالفتح وىو من كبار فقهاء ا١تالكية بل االعتماد على كتابو                 ِ             َ )شرح   
الليث                                                         ً                            ، فذكر الًتمذي وا١تازري أف ا١تراد باٟتمو أبو الزوج فيكوف ٤ترم ا للمرأة، وذكر غَت٫تا كما ذكرالتلقُت(

ابن سعد أف ا١تراد باٟتمو إ٪تا ىو قرابة الزوج غَت أبيو، فمن قاؿ: إف ا١تراد باٟتمو ىو أبو الزوج. فيكوف معٌت 
، أي ىو داخل عليكم ال ٤تالة مثل ا١توت، ما من أحد إال )اٟتمو ا١توت(قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم : 

ل عليكم سيدخل مثل ما يدخل عليكم ا١توت، يعٍت ويدخل عليو، فكأف النيب صلى اهلل عليو وسلم سيدخ
ُ         سيدخل فجأة، ولكن األقرب: أف ا١تراد باٟتمو ىو ا١تعٌت الثا٘ب الذي ذكره ا١تصنف ولذلك ع ٍت ا١تصنف                                                                             

 والليث بن سعد من فقهاء ا١تصريُت ورواهتم ا١تعروفُت. -رٛتو اهلل–بذكر تفسَت الليث بن سعد ا١تصري 
                                 ُ                       ق على القريب، ولذلك ىو يطلق على أ ناس ٥تتلفُت فيطلق على أيب                  ُ   اٟتمو عامة ُب األصل ي طل

الزوج اٟتمو؛ ألنو قريب، وعندنا ُب ٢تجتنا بعض الناس أو ُب بعض بلداف ا١تسلمُت اآلف مثل مصر يسموف 
ً                                  أـ الزوج ٛتاة من ىذا ا١تعٌت؛ ألهنا قريبة جد ا، فهو قريب وقريب جد ا، ولكن ا١تراد باٟتديث إ٪تا ىو القري                     ً ب                                      
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غَت احملـر كإخواف الزوج وأبناء عمو غَت آبائو وأبنائو فإنو ٬توز دخو٢تم؛ ألف ىذا ىو األنسب لسياؽ اٟتديث 
فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم هنى عن الدخوؿ على النساء، والعادة أف النيب صلى اهلل عليو وسلم يأٌب 

ٔتعٌت أنو داخل وال ٤تالة وإ٪تا قصدة اٟتمو ا١توت أي با١تعٌت القريب وال يأٌب با١تعٌت البعيد فيقوؿ: إنو ا١توت 
منو الشر، إذا يتخفف الناس ُب الدخوؿ ويتساىلوف ُب دخوؿ القريب كأخي الزوج وابن عمو وعمو و٨تو 

 ذلك فيكوف فيو ا١توت ويكوف فيو اٟتتف ُب الدين والدنيا.
٬توز للرجل أف ينظر للمرأة؟ بقي قضية النظر، وىناؾ قاعدة تكلمت عنها قبل وىي قضية ما الذي 

                                                   ُ                                    بإٚتاع أىل العلم أف ما كاف عورة حـر النظر إليو، واخت لف ُب شيئُت ىل ٫تا عورة أـ ال و٫تا الوجو 
والقدماف؟ وُب رواية ضعيفة األمر الثالث وىو الكفاف وا٠تبلؼ فيها ضعيف، وأما القدماف والوجو فا٠تبلؼ 

ً                          فيهما قوي جد ا، وذكرت قبل: أنو باتفاؽ  ُ         ً                 ٬توز كشف العينُت، والكفاف ح كي اتفاق ا لكن الصحيح وىي                                     
رواية عن أٛتد أف الكفاف ٬تب تغطيتهما، أظنها رواية ابن ىانئ إف ٓب أكن نسيت اآلف، وأما الوجو 
والقدماف ففيهما خبلؼ، حكي اإلٚتاع على وجوب تغطيتهما حكاه أبو العباس القرطيب، وابن حجر 

 ولكن فيها خبلؼ وا٠تبلؼ مشهور. العسقبل٘ب، وعلي مبل قاري،
ً                     إذف األمر األوؿ: أف ما لـز تغطيتو حـر النظر إليو إذا انكشف وجه ا واحد ا، وا٠تبلؼ بُت الفقهاء        ً                                                            
ىل ٬توز النظر إذا ما جاز كشفو مثل ا١ترأة إذا لبست عباءهتا ىل ٬توز لك أف تنظر ٢تا من خلف عباءهتا؟ 

: نقوؿ: بإٚتاع إذا كاف بشهوة  ، وأما النظر لغَت شهوة فهذا فيو خبلؼ بُت أىل    ً                            أوال  ال ٬توز حىت لذات ٤تـر
العلم على قولُت: فبعضهم يقوؿ: ٬توز النظر. وبعضهم يقوؿ: ال ٬توز النظر إال ١تصلحة كالقاضي ينظر 

 وغَت ذلك. واألحوط واألًب األمر الثا٘ب وال شك.
 *** المتن ***

 باب الصداؽ.
 :*** الشرح ***

 الحديث:مفردات 
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بذكر أحكاـ الصداؽ، والصداؽ ىو ا١تهر أو  -رٛتو اهلل–بدأ الشيخ  :)باب الصداؽ( قولو:
   ِّ                                                                                     الن حلة أو غَت ذلك من األٝتاء اليت وردت ُب الكتاب والسنة، والصداؽ قيل: إنو واجب من واجبات عقد 

        ً              ً     كونو ركن ا أو كونو واجب ا من النكاح، وقيل: إنو ركن فيو، وقد تكلمنا عن ىذا قبل، واألثر ُب التفريق بُت  
واجباتو وٙترة من ٙتراتو لو تشارط الزوجاف أي اتفقا على أال مهر بينهما، قاؿ الزوج: سأتزوجك على أال مهر 
بيننا. فمن قاؿ: إنو واجب. قاؿ: بطل الشرط ولـز مهر ا١تثل. ومن قاؿ: إنو ركن. وىو اختيار الشيخ تقي 

كم ُب التفريق بُت النكاح والسفاح إال با١تهر وأشياء أخرى  الدين قاؿ: إف العقد باطل. ألنو ُ                                                     ركن فبل ٭ت         
َْ  ً و آت وا الن س اء  ص د ق اهت  ن  ٨ت  ل ة  }سنمر عليها ُب اٟتديث الذي بعده، إذف فا١تهر واجب:  ِ    ِ ِ  َ  ُ  َ   َ  َ [، فدؿ ٗالنساء: { ]َ  ُ       ِّ

 على الوجوب، وجوب أف يعطى النساء الصداؽ.
، و٬توز أف يكوف منفعة، و٬توز                                    ً ىذا الصداؽ قالوا: ال بد أف يكوف شيئ ا . ٬توز أف يكوف ماال       ً                 ً                           متموال 

، وسنتكلم عنو ُب اٟتديث الذي بعده أو الذي بعد بعده. ، و٬توز أف يكوف مؤجبل               ً                   ً                                                 أف يكوف معجبل 
 *** المتن ***

؛ أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أعتَق -رضي اهلل عنو-عن أنس بن مالك  - ٖٚٔ
 َقها.صفية، وجعَل عتَقها صدا

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

  -رضي اهلل عنها–صفية بنت حيي : (أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أعتَق صفية) قولو:
كانت يهودية ٍب أسلمت فتزوجها النيب صلى اهلل عليو وسلم فنالت شرفُت بل ثبلثة: نالت شرؼ اإلسبلـ، 

        ُ         بعد أف ق تل قومها  -رضي اهلل عنها–وشرؼ الصحبة، وزواجها بالنيب صلى اهلل عليو وسلم، وكاف زواجو هبا 
ا صداقها، وقد كاف من أمر النيب صلى اهلل عليو وىم بنو قريظة، وجعل النيب صلى اهلل عليو وسلم عتاقه

ُ                  وسلم ُب زواجو من صفية أف الصحابة ١تا بٌت النيب صلى اهلل عليو وسلم اختلفوا ىل ىي س رية أـ أهنا زوجة؟                                                                            
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ُ                                             قالوا: إف حجبها فتكوف زوجة، وإف ٓب ٭تجبها تكوف س رية. فلما حجبها النيب صلى اهلل عليو وسلم عرفوا                                               
  ٢تا النيب صلى اهلل عليو وسلم من قابل.أهنا زوجة ،فأوٓب
–ىذا اٟتديث وىو كوف النيب صلى اهلل عليو وسلم تزوج صفية  :(وجعَل عتَقها صداَقها) قولو:
ً                       وجعل عتقها صداقها أشكل على الفقهاء إشكاال  كبَت ا جد ا من أوجو ثبلث أو أربع: -رضي اهلل عنها    ً    ً                                         

م جعل عتقها صداقها، جعل مهرىا عتقها، قالوا: وىذا ال الوجو األوؿ: أف النيب صلى اهلل عليو وسل
                                                                                   ُ     ٯتكن. ١تاذا؟ قالوا: ألف العتق سابق على العقد فهي ٘تلكت نفسها وأصبحت حرة وتزوجها بعدما عت قت. 
فيكوف الشيء سابق على زواجو هبا، وال ٬توز للنيب صلى اهلل عليو وسلم أف يتزوج األمة، واألصل أف كل 

أف يتزوج أمة إال أف يكوف عاجز غَت واجد للطوؿ، فهنا تزوجها بعدما عتقت فلم يكن مسلم ال ٬توز لو 
      ً  موجود ا.

الوجو الثا٘ب: أف بعضهم تأوؿ فقاؿ: إف النيب صلى اهلل عليو وسلم أعتقها بشرط أف يتزوجها. 
ً   فجعلو شرط ا، فنقوؿ: ىذا غَت صحيح؛ ألف أنس ا  بعض  قاؿ: وجعل مهرىا عتقها. ُب -رضي اهلل عنو–         ً                            

 الروايات وىو صريح أف ا١تهر ىو العتق، وىذا ٤تل إشكاؿ.
ْ          الوجو الثالث: أف بعض الفقهاء ١تا أراد أف يوجو ىذا اٟتديث قاؿ: إف ىذا اٟتديث فػ ه م من أنس   َ                                                                          

وليس كذلك فلرٔتا تزوجها النيب صلى اهلل عليو وسلم ٔتهر ٓب يعلمو أنس. وىذا غَت  -رضي اهلل عنو–
ً     صحيح فإف أنس ا قد ، بل إنو قد ثبت عن أنس أنو فعل مثل ما فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم أعتق              جـز

 ىذا الفعل. -رضواف اهلل عليهم–امرأة وجعلها عتقها صداقها. وثبت عن علي وغَته من الصحابة 
الوجو الثالث: أف بعض الفقهاء قاؿ: إف ىذا اٟتديث من خصائص النيب صلى اهلل عليو وسلم. 

ل أف باب النكاح ٓتصوصو فيو خصائص كثَتة للنيب صلى اهلل عليو وسلم: منها: أهنم قالوا: وقد ذكرت قب
إف النيب صلى اهلل عليو وسلم وحده ٬توز لو أف يتزوج امرأة بأف ٬تعل عتقها صداقها. ىذا كبلمهم، ومنهم 

ف يتزوجها من غَت إشهاد. من يقوؿ: إنو ٬توز لو أف يتزوجها من غَت مهر. كما ُب اٟتديث الثا٘ب، و٬توز لو أ
ً              ً                                  وأمور كثَتة جد ا ذكروىا، وطبع ا كلما أمكن عدـ التخصيص فإنو أؤب.              
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عل العتق صداق ا. قوؿ  والصحيح: ُ              ً       أف قوؿ اٞتمهور من اٟتنفية وا١تالكية والشافعية: أنو ال ٬توز أف ٬ت                                                           
عل العتق صداق ا، وىو مذىب اإلماـ أٛتد، وىو نص اٟتديث ُ              ً                                   ضعيف، بل ٬توز أف ٬ت  –، وقضاء الصحابة                 

                                                             ً                   ، فإف أردت أف تعرؼ العلة الفقو ُب ا١تسألة فنقوؿ: إف ىذا ليس ٥تالف ا للقياس، ولفقهاء -رضواف اهلل عليهم
                                                                         ً      ً     اٟتنابلة توجيهُت للحديث أو للحكم فاٟتديث متجو فالصحيح على ظاىره ال ٖتتاج تأويبل  وال رد ا وال 

ً                                      حكم ا بتخصيص النيب صلى اهلل عليو وسلم بو، وإ ٪تا ذكروا قاعدة فيو، فذكر بعضهم كابن القيم، وابن   
رجب ُب القواعد: أف القاعدة فيو أف ىذا من باب االستثناء ُب العقد، أال ٬توز للشخص أف يقوؿ: بعتك 
            ً                                                                             سيارٌب إال شيئ ا منها. ىذا ُب األعياف، بعتك داري واستثٍت سكناىا شهر ُب ا١تنافع؟ فقالوا: مثل ىذا، 

ا١ترأة إال بضعها فيجوز وطئو، وال ٬توزه من ا١تعتقة بعضها إال بالنكاح فكاف كذا من باب يقوؿ: أعتقت ىذه 
االستثناء. ىذه قاعدة ٗتريج عند اٟتنابلة أخرجوه على ىذه القاعدة بعضهم، وبعضهم قاؿ: ال، قالوا: ألف 

                ُ    ١تعقود عليو ىو الب ضع ىذه إحدى ا١تنفعتُت. النكاح مهر والزواج وذكرت قبل كبلـ ابن عقيل ُب معٌت أف ا
وأف كبلـ الفقهاء بعضهم يفهم على ىذا الوجو لكن يعربوف هبذا التعبَت أنو إحدى ا١تنفعتُت فتكوف متقومة 
عل  ُ    والعتق متقـو بقيمة ماؿ فيصح. وعلى العمـو ىي فقه ا وقياس ا إضافة للنص صر٭تة ُب أنو ٬توز أف ٬ت                                  ً        ً                                               

ا١تهر سابق مثل الشرط يكوف سابق فبل يلـز أف يكوف موافق، ومثل            ً                           العتاؽ مهر ا ُب الزواج، وال مانع أف يكوف
                          ُ                                                              اللفظ ٬توز أف يكوف سابق وال ي شًتط أف يكوف موافق، وسنتكلم بعد قليل، إذف ىذه ا١تسألة األؤب وىي 

                    ً               قضية جعل العتق صداق ا والعلة ُب ذلك.
ً                 ا١تسألة الثانية اليت أشكلت ُب ىذا اٟتديث أيض ا: حىت أهنم قالوا: إنو من خصائص النيب صلى اهلل                                         

ً                                      عليو وسلم. أف أنس ا قاؿ: وجعل عتقها صداقها. ٓب يذكر أنس  أف النيب صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنو–                
وسلم قاؿ: تزوجتك، أو زوجيٍت نفسك وٓب يقل غَت ذلك من األلفاظ، فلم يذكر النيب صلى اهلل عليو وسلم 

تاط لو فبل ينعقد لفظ التزويج، وإ٪تا ذكر العتق والصداؽ،  ُ                 وٚتهور الفقهاء قاطبة يقولوف: إف لفظ النكاح ٭ت                                            
إال بلفظو وىو النكاح والزواج فقط. ولكن نقوؿ: الصحيح من قوٕب أىل العلم وىي اختيار الشيخ تقي 
الدين وىي الرواية الثانية ُب ا١تذىب وعليو اآلف الفتوى: أف  النكاح ينعقد بكل لفظ دؿ عليو. كل لفظ دؿ 

النكاح فإنو ينعقد ولو كاف بغَت العربية وذكرنا ىذا قبل ُب أوؿ باب النكاح، وأما من أشكل عليو ىذا  على
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اٟتديث فقاؿ: إف ىذا من خصائص النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو يتزوج بغَت لفظ النكاح والزواج. وىذا 
ً        قوؿ أيض ا ضعيف.        

ً   ا١تسألة الثالثة اليت أشكلت أيض ا  قيل إف ىذا من خصائص النيب صلى اهلل  ُب ىذا اٟتديث حىت                           
                                                                                  : أننا ذكرنا ُب زوائد ألفاظ ىذا اٟتديث غَت ما ذكر ا١تصنف: أف الصحابة شك وا ُب زواجو هبا عليو وسلم

ُ                                                                 ىل ىي زوجة أـ س رية، فقالوا: أين اإلشهاد وقد كانت زوجة لو؟ نقوؿ: اإلشهاد أو اإلعبلـ    ً        طبع ا ال شك –              
                              ً                        ما شهدوه من إعتاقها وجعلو صداق ا ٢تا ىذا ىو اإلشهاد. كوف  -دة وزيادةأف اإلعبلـ قائم ٤تل الشها

                                                                                  ً         بعضهم ٓب يعلم باإلعتاؽ وىو سابق ىو الذي عندىم الشك أما الذي علموا باإلعتاؽ وكونو صداق ا ٢تا ىذا 
ىو اإلشهاد فبل يلـز عند التحمل صيغة معينة، فدؿ على أف ىذا ىو اإلشهاد، ولذلك بعض أىل العلم 

                                                                 ُ                      وؿ: إف اإلشهاد ليس بشرط. قوؿ ا١تالكية واختيار الشيخ تقي الدين وإ٪تا ي كتفى باإلعبلف، أف يعلن يق
ً           الشخص، وتكلمنا أيض ا ُب اإلعبلف.                   

ا١تسألة الرابعة اليت أشكلت ُب ىذا اٟتديث حىت قيل إف ىذا من خصائص النيب صلى اهلل عليو 
 طرُب العقد. ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم ىو الزوج، وسلم: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم يقولوف: تؤب

وىو وٕب الزوجة، كيف صار وٕب الزوجة؟ ىو معتقها وا١تعتق وٕب، أما الكفار فليس ٢تم والية على الزوجة، 
فتؤب النيب صلى اهلل عليو وسلم طرُب العقد. واٞتمهور يقولوف: إنو ال يصح ُب باب النكاح أف يتؤب ا١ترء 

                                ُ                                                       لعقد. وىي رواية ُب مذىب أٛتد، فقد ن قل عن أٛتد قاؿ: إذا أعتق امرأة أمرىا أف توكل أو وكل ىو طرُب ا
من يزوجو إياىا. وا١تذىب ٕتوز ىذه الصورة فقط، وعندىم صورة ثانية ٬توز فيها توٕب طرُب العقد ُب النكاح 

يستثنوف ىذه الصورة للحديث، إذا كاف الشخص زوج أمتو عبده فيجوز لو أف يتؤب طرُب العقد، فا١تذىب 
 واٞتمهور يتأولوهنا بأهنا من خصائص النيب صلى اهلل عليو وسلم.

 *** المتن ***
؛ أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم -رضي اهلل عنو-وعن سهل بن سعد الساعدي  - ٖٛٔ

جاءتو امرأٌة فقالْت: إني وىبُت نفِسي لك. فقامت طوياًل. فقاؿ رجٌل: يا رسوَؿ اهلل! زوّْْجنيها، إف لم 
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ذا. فقاؿ . فقاؿ: ما عندي إال إزاري ى)ىل عندؾ من شيٍء ُتصِدُقها؟(يكْن لك بها حاجٌة. فقاؿ: 
قاؿ: ما  )إزارَؾ، إف أعطيتها جلسَت وال إزاَر لك، فالتمْس شيًئا(رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: 

. فالتمس، فلم يجد شيًئا. فقاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو )فالتمْس ولو َخاتًما من حديٍد(أجُد. قاؿ: 
 .)زوَّجُتكها بما معَك من الُقرآِف(وسلم: 

 :*** الشرح ***
 فردات الحديث:م

                            ً     ً  ىذه ا١ترأة اختلف ُب اٝتها اختبلف ا كثَت ا  :(أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم جاءتو امرأةٌ ) قولو:
ً                                                            جد ا، قيل: إهنا من دوس من األزد، وقيل: إهنا أنصارية، وقيل غَت ذلك.   

والنيب صلى اهلل عليو وسلم أباح اهلل عز وجل لو ُب أوؿ  :(فقالْت: إني وىبُت نفِسي لك) قولو:
ْ  و ام ر أ ة  م ؤ م ن ة  إ ف  و ى ب ت  نػ ف س ه ا ل لن يب   إ ف  أ ر اد  الن يب   أ ف  }األمر أف يتزوج من وىبت نفسها لو، قاؿ تعأب:   َ  ِ       َ  َ  َ  ْ  ِ ِّ ِ    ِ    َ  َ  ْ  َ   ْ  َ َ َ   ْ  ِ  ً َ ِ ْ  ُ  ًَ َ  ْ  َ 

تػ ن ك ح ه ا خ ال ص ة  ل ك  م ن  د وف  ال م ؤ م ن ُت   ْ ِ ِ  َ ي س   ُ  ْ   ِ   ُ   ْ  ِ  َ  َ  ً َ  ِ  َ    َ  َ  ِ  ْ َ  ْ              ُ                          [، ٍب بعد ذلك م نع النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓ٘األحزاب: { ]َ 
أي يتزوج أي امرأة سواء كانت واىبة نفسها لو أـ خطبة منو صلوات اهلل وسبلمو عليو إٔب حُت أف توُب 
صلوات اهلل وسبلـ عليو، وجاء ُب بعض الروايات أف ىذه ا١ترأة وقفت على رأس النيب صلى اهلل عليو وسلم 

                                ّ                                        ر إليها النيب صلى اهلل عليو وسلم فصع د إليها النظر ٍب طأطأ وٓب يرفعو بعد ذلك. وعرضت نفسها عليو، فنظ
ي النيب )ليس ٕب حاجة إٔب النساء(وجاء ُب بعض الروايات أنو قاؿ:  ُ        ، فقد يكوف ىذا يدؿ على بعد ما هن                                

النيب صلى  صلى اهلل عليو وسلم عن الزواج، أو ليست لو حاجة ُب ذلك الوقت، وجاء ُب بعض الروايات أف
 اهلل عليو وسلم سكت ٓب يتكلم، فحينئذ جلست ا١ترأة ُب ناحية من ا١تسجد.

ىذا الرجل ذكر ابن حجر أنو ٓب يقف على تسميتو  :(فقاؿ رجٌل: يا رسوَؿ اهلل! زوّْْجنيها) قولو:
 البتة ٓتبلؼ ا١ترأة فإنو اختلف ُب تسميتها، لكن جاء ُب بعض الروايات أنو من األنصار.
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تزويج النيب صلى اهلل عليو وسلم ٢تذه ا١ترأة توليو عقدىا وليو بكونو وٕب للمؤمنُت،  :(زوّْْجنيها) قولو:
ْ  الن يب   أ و ٔب  ب ال م ؤ م ن ُت  م ن  }فإف من خصائص النيب صلى اهلل عليو وسلم ا١تتفق عليو أنو وٕب للمؤمنُت   ِ  َ  ِ ِ ْ  ُ  ْ ِ  َ  ْ  َ  ِ     

ه م   ِ  ْ أ نػ ف س   ِ  ُ  [.ٙاألحزاب: { ] َ ْ 
)ليس بعدما ٝتع أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  :(يكْن لك بها حاجةٌ  زوّْْجنيها، إف لم) قولو:

 ، قاؿ ذلك الرجل ىذه الكلمة.ٕب إٔب النساء حاجة(
ىذه اٞتملة استدؿ هبا الفقهاء على وجوب الصداؽ، فبل  :()ىل عندؾ من شيٍء ُتصِدُقها؟ قولو:

بد أف يكوف ىناؾ صداؽ، وأما النيب صلى اهلل عليو وسلم فإف من خصائصو كما ذكروا أنو ٬توز لو أف يتزوج 
من غَت صداؽ؛ ألف اهلل عز وجل ٓب يذكره ُب اآلية كذا ذكر بعضهم، ولكن النيب صلى اهلل عليو وسلم ألـز 

 الصداؽ.ىذا الرجل ب
 أي الذي كاف يلبسو. :(فقاؿ: ما عندي إال إزاري ىذا) قولو:
ُ    إزار ؾ أو إزار ؾ، إف رفعتها قلت: إزار ؾ.  :(فقاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )إزارؾَ ) قولو:                       َ          ُ    

، وإف نصبتها قلت: )إزاُرؾ ىذا إف أعطيتو جلست وال إزار لك(أي إزارؾ ىذا مبتدأ مرفوع على االبتداء 
َ                                                  ر ؾ. فإهنا تكوف مفعوؿ بو ثاف أي إف أعطيتها إزار ؾ، ولكن قدـ ا١تفعوؿ بو الثا٘ب على العامل وىو الفعل إزا                                             َ

َ   أعطيت فيجوز فيها الوجهاف: إزار ؾ، وإزار ؾ.         ُ                               
ىنا النيب صلى اهلل عليو وسلم  :إزارَؾ، إف أعطيتها جلسَت وال إزاَر لك، فالتمْس شيًئا() قولو:

ال ٯتلك ىذا الرجل إال ىذا اإلزار، فأشار عليو باألصلح أال ٯتلكها ىذا اإلزار إذ رأى مصلحة ىذا الرجل إذ 
ال يكوف معو إزار حينذاؾ، فدؿ ذلك على أنو رٔتا اقًتض رٔتا استعار وىذا ُب غٌت عنو إف وجد ىذا اإلزار 

 ليصدقها إياه.
            ً          ما يسمى صداق ا ما يكوف ولو ىذه تفيد التقليل أي أقل  :فالتمْس ولو َخاتًما من حديٍد() قولو:

   ً                                                                                       خا٘ت ا من حديد؛ ألف لو قد تكوف للتقليل وقد تكوف للتكثَت، قيل: إف ا٠تاًب من حديد ا٠تاًب الذي يلبسو 
الناس، وعلى ذلك استدؿ بعض الفقهاء هبذا ا١تعٌت أنو ٬توز لبس خاًب اٟتديد، وخاًب اٟتديد ورد فيو 
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وز لبس خاًب اٟتديد وإ٪تا ٬توز الذىب والفضة للمرأة، حديث أنو من حلية أىل النار فبل ٬توز، فبل ٬ت
                                                 ُ                                         وللرجل ٬توز لو الفضة، وأما اٟتديد فإنو منهي عنو والن حاس كذلك منهي عنو، وقاؿ بعضهم: إف ا١تراد 

                       ً                                                          با٠تاًب اٟتلقة. فتسمى خا٘ت ا ألهنا حلقة وىذه اليت نتعلق هبا حينما نقوؿ: إهنا تفيد التقليل.
       ً   ى صداق ا؟.ما ىو أقل ما يسم س:
، أي حلقة من )ولو خا٘تًا من حديد(قالوا: ىو ما أشار لو النيب صلى اهلل عليو وسلم بقولو:  جػ:

                                                 ً             ُ                     حديد، فقدره بعض الفقهاء مثل مالك بثبلثة دراىم نظر ا ألهنا ىي اليت ي قطع هبا فهي أقل ا١تاؿ.
ىذه تفيد التقليل ا١تطلق وليس ا١تقصود ا٠تاًب. فبل نقدره بالدراىم  )لو(وقاؿ بعض الفقهاء: إف 

ُ                                           ً                                   مطلق ا بل كل ما ٘ت وؿ وكاف لو قيمة وماؿ فإنو ٬توز أف يكوف صداق ا. وا١تشهور ُب مذىب اٟتنابلة أف كل ما              ً   
ُ                    ً                                                           ٘ت وؿ ٬توز أف يكوف صداق ا بشرط أف يتنصف، يكوف لو نصف، وٮترج من ذلك حبة الشعَت فإهنا ال 

صف، ١تاذا قالوا: يتنصف؟ ألنو لو طلق قبل الدخوؿ لتنصف ا١تسمى فما ال يتنصف فإنو ال يصح أف تتن
         ً     ً                  ً                                                           يكوف صداق ا، طبع ا ىذا شيء نادر جد ا ىو الذي ال يتنصف، وأوؿ ما ذكرىا أبو القاسم  ا٠ترقي ٍب تتابع 

                           ً  ر وإ٪تا لو قيمة سواء كاف عين ا                            ُ        ، وعلى العمـو األقرب: أنو ال ي قدر بقد-رٛتو اهلل–الفقهاء على ذكر كلمتو 
 أـ منفعة.

أي زوجتكها بأف تعلمها القرآف، ليس ٔتا ُب جوفك  :(زوَّجُتكها بما معَك من الُقرآفِ ) قولو:
                                                                             ً          فقط، إذ لو كاف ٔتا ُب جوفو ٓب يكن ىناؾ صداؽ وإ٪تا ليعلمها القرآف، وقد جاء ذلك صر٭ت ا ُب رواية 

، وبعضهم يقوؿ: إف الباء ىنا ٔتعٌت البلـ أي ١تا )لتعلمها القرآف(قاؿ: أخرى: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم 
ً                                  معك من القرآف لتعلمها، وىذه اٞتملة أشكلت على الفقهاء أيض ا، فذىب ٚتاىَت أىل العلم إٔب أف ىذا                                                        

: أف النيب صلى اهلل علي و                                                                   ً                    اٟتديث خاص هبذا الرجل، واستدلوا ٔتا جاء عند سعيد بن منصور ُب سننو مرسبل 
، ووجو التخصيص ٢تذا الرجل أهنم يقولوف: إف القرآف ال ٬توز )ىي لك وليست ألحد بعدؾ(وسلم قاؿ: 

أخذ األجرة على تعليمو وكل سائر أعماؿ الطاعات والقربات ال ٬توز أخذ األجرة على تعليمها إال عند 
رآف أجرة ١تا جلس أحد اٟتاجة. استثٌت بعض الفقهاء عند اٟتاجة مثل ىذا الزماف لو ٓب يعط مدرس الق
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    ً                                              ُ                                          متطوع ا لتعليم الناس، فاالستثناء إ٪تا ىو ألجل اٟتاجة، فأ خذ بالقوؿ الضعيف وىو أخذ األجرة على تعليم 
القرآف ألجل حاجة الناس، فالقاعدة عندىم: أف أعماؿ الطاعات والقربات ال ٬توز أخذ األجرة عليها، فهنا 

               ُ                                               ٪تا علمها ٔتا ال ي تقـو والقرآف لشرفو ال يؤخذ عليو أجرة مثل ا١تصحف،     ُ  َ ِّ                           ١تا يػ ع ل م ىذا الرجل ا١ترأة القرآف فإ
ذكرنا قبل أنو ال ٬توز بيع ا١تصحف، وإ٪تا ما كاف ُب ملكو فإنو يبيعو ٔتثل ما دخل عليو فقط. فنقوؿ ىنا: 

. ولذلك قالوا: ىو خاص هبذا الرجل لتخصيص النيب ص لى                                   ُ                                                 ىذا ىو ٤تل اإلشكاؿ عندىم فقالوا: ال ي تقـو
 اهلل عليو وسلم لو، وألىل العلم ُب ىذه ا١تسألة ثبلثة آراء:

                          ً                     ً                              ً       القوؿ األوؿ: أف التعليم مطلق ا ال ٬توز أف يكوف صداق ا. كل تعليم ال ٬توز أف يكوف صداق ا سواء 
ُ           ُ             من القرآف أـ غَته، قالوا: ألنو ال يصح أخذ األجرة عليو وإ٪تا يؤخذ عليو اٞت عل. ألنو ال ي عرؼ مقداره،                                                                    

                     ً                                                             عل ال يصح أف يكوف صداق ا، وإ٪تا ما يؤخذ لو قيمة من األجور، فاٞتعل على النتيجة ليست على واٞت
ُ                                           الفعل، ٨تن قلنا: ا١تهر ىو ما كانت لو قيمة ي قو ـ. واٞت عل قد يكوف قليل ُب يـو وقد يكوف ُب سنة لذلك        ّ   ُ                                        

ُ        ً  يقولوف: ال يصح أف يكوف اٞت عل صداق ا.                         
لغَت القرآف. كتعليم اللغة والشعر واألدب وسائر العلـو الدنيوية ٬توز القوؿ الثا٘ب: أنو ٬توز التعليم 

            ً                                                                                  أف يكوف صداق ا، وأما القرآف فبل ٬توز. وىذا ىو مشهور مذىب اٟتنابلة، واستدلوا بالرواية اليت جاءت عند 
 .)فإهنا لك وليست لغَتؾ(سعيد بن منصور: 

عليم ٬توز أخذ األجرة عليو عند اٟتاجة، فدؿ                                        ً         القوؿ الثالث: أنو ٬توز تعليم القرآف صداق ا. ألف الت
                    ُ                                           ً                          على أنو ٬توز ولكنو ال ي صار إليو إال عند اٟتاجة عندما ال ٬تد الشخص ماال  يصدؽ ا١ترأة إياه، وىذا ىو 

            ً                                         الراجح دليبل  وىو اختيار الشيخ تقي الدين وعليو ا١تشايخ.
 *** المتن ***

َؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم رأى عبد ؛ أف رسو -رضي اهلل عنو-عن أنس بِن مالٍك  - ٜٖٔ
فقاؿ: يا رسوؿ اهلل!  )َمْهَيْم؟(الرحمن بَن عوٍؼ، وعليو َردُْع زعفراٍف. فقاؿ النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم: 

َتها؟(تزوجت امرأًة. قاؿ:   .)فبارَؾ اهلل لك. أْوِلْم ولو بشاٍة(قاؿ: وزَف نواٍة من ذىٍب. قاؿ:  )ما أصدقػْ



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٔٓٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 وداؿ وعين مهمالت. ومهيم: تفسيره: ما أْمُرؾ؟. والنواة: خمسة دراىم.الردع: براء 
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
رضي –أي بعد ىجرتو : (أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم رأى عبد الرحمن بَن عوؼٍ ) قولو:

حينما آخى بينو وبُت أحد  وقدومو إٔب ا١تدينة واشتغالو بالتجارة، فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم -اهلل عنو
األنصار قاؿ لو األنصاري: سأقتسم مإب بيٍت وبينك نصفُت، وٕب زوجتاف اخًت أيهما شئت أطلقها لتتزوج 

قسمة ا١تاؿ وأىب تطليق زوجة ا١ترأة ودعاء لو ُب مالو وزوجو، ولكن  -رضي اهلل عنو–هبا. فأىب عبد الرٛتن 
عليو ُب باب الرزؽ وتزوج من أثر ٕتارتو، فغاب عن النيب صلى اهلل ذىب إٔب السوؽ فإتر ففتح اهلل عز وجل 

، أي ما ىذا؟ أي كأنك تغَتت حينما )مهيم؟(عليو وسلم فًتة ٍب جاء فقاؿ لو النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
 رأى عليو ردع زعفراف.

ردع الزعفراف يعٍت أثر الزعفراف، والزعفراف يستخدـ ثبلث  :(وعليو َردُْع زعفرافٍ ) قولو:
           ُ            ً     ً    ُ            ً     ً    ُ            ً     ً                       استخدامات: ي ستخدـ أحيان ا طيب ا، وي ستخدـ أحيان ا صبغ ا، وي ستخدـ أحيان ا طعام ا، واستخداـ عبد الرٛتن 
ابن عوؼ ىنا كاف من باب استخداـ الطيب، وبعض الفقهاء يقوؿ: إنو من باب الصبغ. ولكن قوؿ الراوي 

أنس الردع يدؿ على أنو قليل وليس بالكثَت فظاىره أنو استخدمو طيب، وىذا يدؿ على أف  ُب حديث
اختبلؼ االستخداـ يدؿ على اختبلؼ اٟتكم، فحكم لبس الثوب ا١تزعفر ليس كحكم التطيب بو، وليس  

 كحكم تناولو على الصحيح والتحقيق.
 ٍت ما ىذا؟.يع :فقاؿ النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم: )َمْهَيْم؟() قولو:
َتها؟() قولو:  أي ما جعلت صداقها. :ما أصدقػْ
                                                    ً             نواة التمر، ويقولوف: وزف النواة من الذىب تعادؿ تقريب ا ٜتسة دراىم.  :(وزَف نواٍة من ذىبٍ ) قولو:

جراـ،  (٘ٔ)       ً  ، تقريب ا (٘ٚ.ٗٔ=ٜٕ٘ٓ ×٘)        ً             أي تقريب ا ثبلث جرامات  (ٜٕ٘ٓ)                   ً  والدرىم يعادؿ تقريب ا 
                    ً  أي ثبلث جرامات تقريب ا. (ٜٕ٘ٓ)                            ً  ، وأما درىم الفضة فإنو تقريب ا (ٕ٘.ٗ)ودينار الذىب 
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ىذا يدلنا على استحباب الدعاء ١تن تزوج بالربكة، وقد كاف للنيب صلى اهلل  :(فبارَؾ اهلل لك) قولو:
 .)بارؾ اهلل لك وبارؾ عليك وٚتع بينكما ُب خَت(عليو وسلم أدعية منها: 

                                                    ً           ىذا يدؿ على استحباب الوليمة ُب قوؿ ٚتاىَت أىل العلم خبلف ا للظاىرية  :(أْوِلْم ولو بشاةٍ ) قولو:
ُ               الذي رأوا وجوبو، وال شك أف وليمة النكاح سنة مؤكدة، وأما حضورىا فإنو واجب ١تن د عي؛ لقوؿ النيب                                                                             

، قاؿ أبو )من دعي إٔب وليمة فليجب(صلى اهلل عليو وسلم ُب غَت ما حديث ومنو حديث أيب ىريرة: 
ة: ومن ٓب ٬تب فقد عصى أبا القاسم. صلوات اهلل وسبلمو عليو، إذف فابتداء الوليمة سنة وإجابتها ىرير 

واجب كالسبلـ، إذ السبلـ ابتداؤه سنة والرد واجب، والنيب صلى اهلل عليو وسلم ما تزوج امرأة من نسائو إال 
ناتو فقد جاء أنو أوٓب لفاطمة وأوٓب عليها كما ثبت ذلك من حديث أنس ومن حديث غَته، وكذا فعل ُب ب

 وغَت ذلك من األحاديث اليت وردت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم. -رضي اهلل عنها–
 قالوا: من جهات: والسنة في الوليمة:

اٞتهة األؤب ُب وقتها: فإف وقتها يكوف من حُت العقد إٔب ما بعد الدخوؿ، وعبد الرٛتن بن عوؼ 
بعد الدخوؿ أي بعد دخولو عليها، وىذا يدؿ على أف وليمة النكاح وقتها  كانت وليمتو   -رضي اهلل عنو–

 كلو مستمر.
اٞتهة الثانية: أف الوليمة اليت يتعلق هبا اٟتكم من حيث التأكيد واالستحباب ومن حيث وجوب 

لى اهلل اٟتضور ىي األؤب، فمن دعا ألكثر من وليمة فاليت يتعلق هبا الوجوب األؤب دوف الباقيات، والنيب ص
، فهي اليت يتعلق هبا الوجب دوف الثانية والثالثة والرابعة وا٠تامسة، وعلى )إف األؤب حق(عليو وسلم قاؿ: 

ً                                     ذلك يقوؿ الفقهاء: من أقاـ وليمتُت ودعا فيهما ٚتيع ا شخص ا واحد ا، أقاـ واحدة عند عقده والثانية عند        ً      ً                                              
ألؤب، أما من ٓب يدع لؤلؤب فيجب عليو حضور دخولو، يسقط بالنسبة للمدعو حضور الثانية ْتضوره ا

                                                               ُ                              الثانية؛ لعدـ دعوتو األؤب، و٬توز تكرار وليمة النكاح إٔب سبعة مرات ت فعل كما فعلو عدد من التابعُت، 
 وبوب عليو البخاري إٔب كم يكوف أمد الوليمة.

، )أوٓب ولو بشاة(اؿ: اٞتهة الثالثة: الطعاـ، كما جاء ُب اٟتديث فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم ق
ىذه من الفقهاء من يقوؿ: إهنا للتقليل. فيكوف أقل ما يسمى وليمة أف تذبح فيها  )لو(وذكرت قبل أف 
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ً   شاة، وىذا ٤تموؿ على االستحباب وليس على باب الوجوب بدليل: أف أنس ا  قاؿ: ما أوٓب  -رضي اهلل عنو–                                                            
ً         ٓب على زينب. ماذا أو١توا ٢تا؟ حاسوا ٢تا حيس ا. اٟتيس النيب صلى اهلل عليو وسلم على أحد من زوجاتو ما أو                                        

عل على شكل كور ويؤكل، ىذا ىو اٟتيس، ما أوٓب النيب  ُ                                                ٘تر ودقيق وٝتن ٮتلط ويصبح كهيئة العجُت ٍب ٬ت                                       
)أوٓب ولو صلى اهلل عليو وسلم على أحد من زوجاتو بشاة، فدؿ على أف قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

                ً         ىذه للتكثَت إعماال  ١تا فعلو  )لو(االستحباب ال من باب الوجوب. وقاؿ بعض الفقهاء: إف ، من باب بشاة(
النيب صلى اهلل عليو وسلم ألنو ٓب يوٓب بالشاة، فقالوا: أكثر ما تكوف الوليمة شاة. فيكوف فيو هني عن 

صدىم البُت الواضح اإلسراؼ والتبذير وىذا ا١تعٌت من حيث اٞتملة مقبوؿ، ومن رأى زواجات الناس عرؼ ق
لئلسراؼ ُب زواجاهتم، فًتاىم ينفقوف األمواؿ الطائلة على الطعاـ وعلى الفرش وعلى الدور وعلى األلبسة 
وغَت ذلك وليس ذلك من مقاصد الشرع ُب شيء، فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم ما أوٓب على أحد من 

ً               نسائو ما أوٓب على زينب حاس ٢تا حيس ا صلوات اهلل وسبل مو عليو، ىذا من جهة، ومن جهة أخرى: على                                
تكوف للتكثَت فلنقل أف التكثَت من باب االستحباب على قو٢تم وإف كاف  )لو(قوؿ بعض الفقهاء أف 

الصحيح إنو على التقليل، فنقوؿ: إنو كلما كاف فيو أوفر ُب الطعاـ فإنو أًب. ولذلك يقوؿ النيب صلى اهلل 
، )يدعى ٢تا األغنياء وٯُتنع منها الفقراء(مع أنو أكد عليو ١تاذا؟ قاؿ:  وليمة()شر الطعاـ طعاـ العليو وسلم: 

                                                                                         ً    جرت عادة الناس أنو ُب وليمة النكاح يسعى ا١ترء للتفاخر، وللتجمل عند ما سيناسبهم سواء كاف رجبل  أـ 
و فيهم و٦تا ال امرأة، فدؿ ذلك على أهنم يسعوف ٢تذا األمر فيتجملوف رٔتا ٔتا ليس عندىم وليس من طباع ى

، فا١تقصود أف طعاـ الوليمة سنة )شر الطعاـ طعاـ الوليمة(ٯتلكوف ولذلك ٝتاه النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
ً             مؤكدة وىي من عبلمات التفريق بُت النكاح والسفاح؛ ألف فيو إظهار ا للزواج وتبين ا لو وتأكيد ا على ظهوره.           ً              ً                                                           

مة إ٪تا ىو إعبلف النكاح ال كثرة اٟتضور وال التجمل وال  األمر الثا٘ب: أف من مقاصد الشرع من الولي
–                                                           ُ                           كثرة اإلسراؼ ُب ىذه الوالئم ولذلك كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم ال ي كثر ُب والئمو وال والئم بناتو 

 .-رضواف اهلل على اٞتميع
: إف من األمر الثالث: أف ا١تقصود ُب وليمة النكاح اتباع السنة من حيث فعلها، ولذلك يقولوف

السنة ١تن حضر وليمة النكاح أف يعُت عليها، فقد جاء من حديث أنس أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا 
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                                                                ً                    ُ      تزوج قالت أمو أـ سليم: فلنعن النيب صلى اهلل عليو وسلم. فصنعت لو طعام ا وأعطتو. قاؿ أٛتد: ي ستحب 
  ً     ً                              يئ ا يسَت ا، ألنو قد تكوف ا٢تدايا كما جرى                  ُ                                      ١تن جاء لوليمة أف ي هدي لصاحب الوليمة. إال أف يضر بو ولو ش

–                                                                                 ُ       ً  العرؼ أهنا ال بد أف تكوف غالية فهذا مضر، ولذلك يقوؿ بعض الفقهاء: إف الشخص إذا كاف ي لـز عرف ا 
ُب دفع ىدية ُب الزواج مثل العانية وىذه شاقة  -وىذه ذكرىا اللبدي من فقهاء اٟتنابلة ُب القرف قبل ا١تاضي

                           ً     ً       ُ                           ُ     عن حضورىا. ألنو لو أعطى شيئ ا يسَت ا قد ال ي قبل منو، وأٛتد يقوؿ: يقًتض لي هدي. عليو جاز لو التخلف
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 ٓٗالشريط: 
 *** المتن ***

 كتاب الطالؽ.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
بذكر كتاب الطبلؽ، وبو يبدأ الشيخ بذكر أحكاـ  -رٛتو اهلل–بدأ الشيخ  :)كتاب الطالؽ( قولو:

النكاح ينعقد بلفظ النكاح كما سبق وما يقـو مقامو، ويكوف ا٨تبللو بالطبلؽ أو ما ُب ُ               ف رؽ النكاح، إذ 
 معناه كا٠تلع واللعاف والوفاة وغَت ذلك من األمور اليت سنذكرىا ُب ٤تلها.

والطبلؽ مع إباحة اهلل عز وجل لو إال أنو كرىو ُب األصل، والدليل على ذلك ما ثبت عند أيب داود 
)أبغض أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  -رضي اهلل عنهما–بن دثار عن ابن عمر من حديث ٤تارب 

، وىذا اٟتديث لو شواىد عن ابن عمر، ومن غَت حديث ابن عمر ٦تا يدؿ على أف اٟتبلؿ إٔب اهلل الطبلؽ(
ى إسناده حسن، واهلل عز وجل يكره الطبلؽ من غَت موجب، ولذا جاء ُب اٟتديث الصحيح أف النيب صل

اهلل عليو وسلم ذكر أف إبليس ينصب عرشو ٍب يأمر أبناءه وجنده فيأتوف إليو، فيأتيو أحد جنده فيقوؿ: ما 
ا يتوب. ٍب يأتيو اآلخر فيقوؿ: ما زلت بفبلف حىت سرؽ.  ً                                                 زلت بفبلف حىت زنا. فيقوؿ لو: ما فعلت شيئ ا غد     ً                                      

ا يتوب. ٍب يأتيو الثالث ف ً                         فيقوؿ لو إبليس: ما فعلت شيئ ا غد  يقوؿ: ما زلت بفبلف حىت طلق امرأتو. فيقوؿ لو                            ً   
لسو ّتانبو. فمحبة إبليس للطبلؽ ال تكوف إال ألمر قد كرىو اهلل عز  ُ                                                          حينذاؾ: أنت أنت. فيدنيو إليو و٬ت                                
وجل، فبل ٭تب إبليس من األعماؿ اليت ٭تبها اهلل وإ٪تا ٭تب عكسها، وسبب رغبة إبليس هبذا الفعل مع أف 

ا من ا١توبقات أشد: قالوا: ١تا يًتتب على الطبلؽ من آثار على العبد ُب نفسو وُب أىلو. الزنا والسرقة وغَتى
                                          ُ                                                     ولذا فإف ا١ترء إذا طلق زوجو أو ا ١ترأة إذا ط لقت كاف لو من األثر العظيم ُب نفسو من إصابة هبم وانشغاؿ 

من باب ا٢تم، ولذلك  بالنفس ما ال يستطيع أف يؤدي معو عبادة وىو مرتاح، أو ينشغل ذىنو هبا فيكوف
         ً           ً                     وىو موقوف ا وروي مرفوع ا أنو قاؿ: إف للملك  -رضي اهلل عنهما–جاء عند الًتمذي من حديث ابن مسعود 
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بابن آدـ ١تة وللشيطاف بابن آدـ ١تة، فأما ١تة الشيطاف فإنو ٭تزنو وٮتوفو. وىذا ىو ا٢تم فالشيطاف من أحب 
على نفسو أو على ولده أو على غَت ذلك من األمور، ومن األمور إليو أف يصيب ابن آدـ هبم وغم سواء 

 أجلى أسباهبا ُب حياة ا١ترء حينما يكوف مع زوجو سوء عشرة، أو يكوف بسبب طبلقو من امرأتو.
                                       ً                  ً       ً                 ً  إذف فالطبلؽ ُب أصلو مشروع ولكنو يكوف مكروى ا، وقد يكوف أحيان ا مستحب ا، وقد يكوف أحيان ا 

ا ُب أحايُت مستثناة وإال فاألصل ىو مباح بيد أنو مكروه بنص اٟتديث عن     ً                 ً     ً واجب ا، وقد يكوف أحيان ا ٤ترم  
 ا١تصطفى صلى اهلل عليو وسلم.

 *** المتن ***
؛ أنو طلَّق امرأتو وىي حائٌض، فذكر ذلك -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر  - ٕٖٓ

)لُيراِجْعها، هلل عليو وسلم. ثم قاؿ: عمُر لرسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم. فتغيََّظ فيو رسوُؿ اهلل صلى ا
ثم يُمِسْكها حتى تطُهَر، ثم تِحيَض فتطُهَر، فإف َبَدا لو أف يُطلقها فلُيطلّْْقها قبَل أف يمسَّها، فتلَك 

 .العدَُّة، كما أمَر اهلل عز وجل(
 .)حتى تِحيَض حيضًة ُمستقبَػَلًة، سوى حيضِتها التي طلَّقها فيها(وفي لفٍظ: 
 فُحسبْت من طالِقها، وراَجعها عبُد اهلل كما أمَر رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم. وفي لفٍظ:

 :*** الشرح ***
أنو طلق امرأتو وىي  -رضي اهلل عنهما–ذكر الشيخ ُب أوؿ حديث ُب ىذا الباب حديث ابن عمر 

وسلم ٍب قاؿ:  حائض فذكر ذلك عمر لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فتغيظ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
، اٟتديث، ىذا اٟتديث من األحاديث اليت عليها العمدة ُب كتاب الطبلؽ؛ ألف فيو من مسائل )لَتاجعها(

ُ                                 الفقو ودقيقو الشيء الكثَت، بل إنك تعجب أحيان ا حينما ترى ش راح اٟتديث يستدلوف هبذا اٟتديث على              ً                                           
 اٟتكم ونقيضو كما سيمر معنا ُب بعض ا١تسائل.

أوؿ مسألة ٘تر معنا ُب ىذا اٟتديث: ىو أف ىذا اٟتديث قد دؿ على حرمة الطبلؽ ُب اٟتيض؛ 
رضي –وذلك ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم تغيظ أي غضب عليو الصبلة والسبلـ حينما طلق ابن عمر 
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: إف الطبلؽ ُب زوجتو، فتغيظ النيب صلى اهلل عليو وسلم ال يكوف إال ألمر ٦تنوع، ولذلك يقاؿ -اهلل عنهما
 .  اٟتيض ٦تنوع وىو من طبلؽ البدعة وىو ٤تـر

ً                                                         ا١تسألة الثانية: أف ٦تا دؿ أيض ا عليو ىذا اٟتديث من األمور احملرمة أنو دؿ على حرمة الطبلؽ ُب                             
عت فيو ا١ترأة، والدليل على ذلك: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  ُ                                                              الط هر الذي ٚت           ُ )فليطلقها قبل أف   

يعٍت قبل أف ٬تامعها، فمفهـو اٞتملة الثانية أف ا١ترء إذا مس امرأتو أي جامعها ُب طهر فإنو ال ٬توز ، ٯتسها(
لو أف يطلقها، وىاتاف الصورتاف أعٍت الطبلؽ ُب اٟتيض والطبلؽ ُب الطهر الذي جامعها فيو يسمى البدعة 

 باعتبار الزمن، إذ الطبلؽ البدعي نوعاف:
عتبار زمنو، وىو أف يطلق الرجل زوجتو ُب اٟتيض، أو أف يطلقها ُب النوع األوؿ: طبلؽ بدعي با

 طهر جامعها فيو.
النوع الثا٘ب: بدعة ُب العدد، وقد نشَت إليو ُب ىذا اٟتديث والذي بعده وىو أف يطلقها أكثر من 

لذي طلقة سواء بلفظ واحد أو ُب ٣تلس واحد أو ُب عدة واحدة، وسنتكلم عن الثبلث الصور ُب اٟتديث ا
 بعد ىذا.

ا١تقصود أف الطبلؽ البدعي احملـر نوعاف: طبلؽ بدعي باعتبار زمنو، وطبلؽ بدعي باعتبار عدده، 
والدليل على البدعي على اعتبار زمنو؟ ىذا اٟتديث وىي صورتاف: الطبلؽ ُب اٟتيض، والطبلؽ ُب الطهر 

 الذي جامعها زوجها فيو، وىذا اٟتديث نص ُب ٖترٙب ىذين األمرين.
 لحكمة من ىذا:ا

                                                    ُ                                     قالوا: اٟتكمة ا١تتلمسة من ىذا ىو أف الشارع هنى ا١ترء أف ي طلق امرأتو ُب ىذين الزمنُت، قالوا: ألف 
الشرع متشوؼ لبقاء الزوجية واستمرارىا وعدـ الطبلؽ، فإنو ٓب يلغ الطبلؽ بالكلية وإ٪تا ضيق نطاقو، وشدد 

             ُ                                  وُب نفس الوقت أ مر الرجل بأف ٭تفظ لسانو، وٝتى النيب  فيو، وهنى ا١ترأة أف تطلب الطبلؽ من غَت ما بأس،
صلى اهلل عليو وسلم الذي يكثر الطبلؽ بأهنم الذين يتعدوف حدود اهلل ويلعبوف ْتدوده يقوؿ: طلقت 
                                                       ً                                       وراجعت. ومن تضيق الشارع أنو ضيق ُب زمانو وعدده وذلك تشوف ا لبقاء رابطة النكاح، قالوا: وألف الرجل 

 أي ُب حاؿ اٟتيض وحاؿ الطهر الذي جامع فيو ا١ترأة رٔتا كره امرأتو ١تا يكوف من تغَت ُب ُب ىذين الزمانُت
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طباعها حاؿ حيضها، و١تا يكوف من كرىو لو ُب ىذه الوصف، بينما ُب وقت السنة ُب الطبلؽ أي ُب الطهر 
لقها فإ٪تا يكوف الطبلؽ من الذي ٓب ٕتامع فيو فإف الداعي لئلقباؿ عليها يكوف أقوى، وُب ا١تقابل فإنو إذا ط

ً             ً                   ً                       ٘تاـ قناعة وكماؿ رضا بالطبلؽ وليس وليد ا ١توقف وال رد ا على جواب، فإف كثَت ا من طبلؽ الناس لزوجاهتم                                     
. ً              ً                                             ً إ٪تا ىو يكوف وليد ا ١توقف، أو رد ا ٞتواب بأف تكوف قالت لو كلمة أو طلبت منو سؤاال                  

ً                                          وأيض ا قالوا: لكي ال تطوؿ العدة، كيف تطوؿ العدة على ا١ترأة؟ إذا طلق الرجل زوجتو ُب السنة ُب     
تسب ٍب الثانية ٍب الثالثة، لكن لو  ُ                                 طهر ٓب ٬تامعها فيو، وقلنا: إف ا١تراد بالق رء ىو اٟتيض. فإف أوؿ حيضة ٖت                            ُ                                     
تسب اٟتيضة اليت بعدىا فزاد عليها  تسب وإ٪تا ٖت  ُ                                طلقها ُب اٟتيض فإف تلك اٟتيضة اليت طلقها فيو ال ٖت            ُ                                            

                          ُ                      ذلك من يقوؿ: إف ا١تراد بالق رء الطهر وسيأٌب ُب ٤تلو.األمد، وك
                           ً                                                         ا١تسألة الثالثة: أف ىناؾ صور ا ال بدعة فيها وال سنة يعٍت ال ٨تكم أف فيها بدعة وسنة باعتبار 
ّ                                                                                   الزمن، وقد عد  الفقهاء من ىذه الصور قالوا: ا١ترأة اليت ال ٖتيض. فإف ا١ترأة إذا كانت ال ٖتيض فإنو ال سنة              

بدعة باعتبار الزمن ليس باعتبار العدد، فبل نقوؿ: إهنا حائض؛ ألهنا ال ٖتيض، وال نقوؿ: إهنا ُب ٢تا وال 
 طهر جامعها زوجها فيو؛ ألنو ال ٭تكم بأهنا ُب طهر؛ ألف الطهر ا١ترابد بُت حيضتُت. ىذه الصورة األؤب.

           ً                  ذا كاف غائب ا عن زوجتو. ُب أصح الصورة الثانية ٦تن قالوا: إهنا ال سنة ٢تا وال بدعة: قالوا: الرجل إ
                                     ً           ً                                                  قوٕب أىل العلم، فإف الرجل إذا كاف غائب ا وليس حاضر ا ٢تا وٓب يعلم ْتاؿ امرأتو فإنو ُب ىذه اٟتالة ال سنة ٢تا 
وال بدعة، والغائب إ٪تا يتصور وقوع الطبلؽ ُب اٟتيض فقط، وأما طبلقو ُب الطهر الذي جامعها فيو فبل 

.يتصور؛ ألنو غائب أي سا ً       ً فر أمد ا طويبل        
الصورة الثالثة: أهنم قالوا: إف من الصور اليت ال سنة فيها وال بدعة: حينما يكوف الطبلؽ برضا 
                                                                     ً                      الزوجة. فا٠تلع ال سنة وال بدعة باتفاؽ، وما كاف برضا الزوجة وإف ٓب يكن خلع ا أي من غَت عوض عند من 

الشيخ تقي الدين وعليو كثَت من أىل العلم  يرى أف الفرؽ بُت ا٠تلع والطبلؽ ٣ترد العوض وىو اختيار
والرواية الثانية ُب ا١تذىب، أو كاف الطبلؽ بغَت لفظ ا٠تلع ولو كاف بعوض؛ ألف ا١تذىب يفرقوف بُت ا٠تلع 
ً                                  ً      ً                            بلفظ ا٠تلع فيعدونو فسخ ا وبُت ا٠تلع بلفظ الطبلؽ فيعدونو طبلق ا، عموم ا فكل ما كاف بطلب من ا١ترأة                      

منا أنو فسخ ْتكم حاكم أو حكمنا بأنو طبلؽ ففي كل اٟتاالت الثبلث على حكمنا أنو خلع أو حك
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الصحيح وىو مشهور ا١تذىب أنو ال سنة فيو وال بدعة من حيث الزمن، والدليل على الثالثة: أهنم قالوا: إف 
ت ا١تقصود من النهي عن الطبلؽ ُب اٟتيض إ٪تا ىو مصلحة الزوجة لكي ال تطوؿ عليها العدة، فإذا أسقط

حقها سقط. ىذا مشهور ا١تذىب، واختار الشيخ تقي الدين أف النهي عن الطبلؽ ُب اٟتيض إ٪تا ىو ٟتق 
ً                                         اهلل عز وجل، فلو كاف بطلب الزوجة فإنو يكوف ٦تنوع ا أيض ا إال ُب ا٠تلع؛ ألنو ال يرى أنو طبلؽ وإ٪تا يرى      ً                                             

 من قبل القاضي أو اليت تكوف با٠تلع.أنو فسخ، فالفسوخات باتفاؽ أنو ال سنة فيها وال بدعة اليت تكوف 
ا١تسألة الرابعة: مع اتفاقنا أنو ال ٬توز الطبلؽ ُب وقت البدعة فهل يقع الطبلؽ ُب وقت البدعة أـ 
ال؟ ىو آٍب ال شك لك ىل يقع أـ ال يقع؟ ٚتاىَت أىل العلم كافة يروف أف الطبلؽ ُب زمن البدعة واقع، 

أنو قاؿ: فحسبت من طبلقها. ىذه اٞتملة مرفوعة  -ي اهلل عنهمارض–والدليل على ذلك: حديث ابن عمر 
–للنيب صلى اهلل عليو وسلم، وقد ثبت رفعها ُب أكثر من طريق عن ابن عمر، بل قد جاء عن ابن عمر 

                      ً                                   ُ                من طريق أربعة عشر راوي ا، اثٌت عشر منهم كلهم ينص على أهنا احت سبت، وقد جاء ُب  -رضي اهلل عنهما
بن عمر سئل ىل احتسبت عليك؟ قاؿ: نعم، وُب بعضها قاؿ: فمو. وُب بعضها قاؿ: بعض الطرؽ أف ا

أرأيت إف عجز واستحمق. وروى أبو يعلى ا١توصلي ُب جزئو عن شيخو بشار بندار أف ٤تمد بن سَتين أحد 
ا الرواة عن ابن عمر أنو قاؿ: كنا ٨تمل كبلـ ابن عمر على احتساهبا. و٤تمد بن سَتين وىو وأختو كبل٫ت

روايا ىذا اٟتديث عن ابن عمر، والرواية اليت ُب الصحيحُت ىي اليت ذكرىا ا١تصنف وىي قولو: فحسبت من 
 طبلقها. 

وجاء بعض أىل العلم وىي رواية مرجوحة ُب مذىب اإلماـ أٛتد واختيار الشيخ تقي الدين فقالوا: 
قالوا: إف قولو: فحسبت من طبلقها. ما  إف الطبلؽ ُب البدعة ال يقع. بدعة الزماف، ماذا تعملوف باٟتديث؟

ندري من الذي قاؿ: حسبت. أىو ابن عمر؟ أـ أنو نافع الراوي عنو؟ أـ أنو مالك ألف اٟتديث ُب 
الصحيحُت من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر؟ أما وقد ترددنا من الذي قاؿ: حسبت. فإننا نرجع 

ة أف ىذا الكبلـ غَت صحيح فإ٘ب ذكرت قبل قليل: أنو لؤلصل وأف األصل إف ما هني عنو ال يقع. واٟتقيق
                        ً                                                             جاء من طريق اثٍت عشر رواي ا عن ابن عمر بعضها يصح وبعضها ال يصح كلهم نص صراحة أو قريب من 
             ُ                                                                               الصحيح أهنا احت سبت، وٓب يأت رواية ُب عدـ احتساهبا إال رواية واحدة وىي رواية أيب الزبَت ٤تمد بن مسلم 



 

 
 

ٔٓٗ
ٓ 

 شرح عمدة األحكاـ
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تسب. وىذه الرواية روى إسنادىا مسلم ُب ا١تكي عن ابن عمر،  ُ                                      فإنو جاء عنده فقط أنو قاؿ: وٓب ٖت                                
الصحيح وٓب يذكر نصها، والذي ذكر نصها إ٪تا ىو أبو نعيم ُب مستخرجو على صحيح مسلم، فذكر 

–إسنادىا من طريق مسلم أو معاضدة لو فذكر ىذه الزيادة، ولذلك اتفق جل علماء اٟتديث من ا١تتقدمُت 
نفوا صحة  -                                 ً                                           ر اٟتافظ ابن عبد الرب ذكر ىذا اتفاق ا وإ٪تا ذكرت جل علماء اٟتديث باعتبار ا١تتأخرينوقد ذك

ىذا اٟتديث، وقالوا: إف الوىم إما من ابن الزبَت، أو من الراوي عنو من ابن جريج أو الراوي عنو بعد ذلك 
الروايات عن ابن عمر وىو  ثبلثة اختلف من الذي أخطأ ُب ىذه الزيادة. إذف الذي ال شك فيو ْتسب

أعلم بنفسو أف ىذه الطلقة احتسبت وإذا جاء هنر اهلل بطل هنر معقل، إذا جاء اٟتديث عن النيب صلى اهلل 
عليو وسلم فبل عربة بأي اجتهاد يقابلو، فدؿ ذلك على أف الصحيح وىو قوؿ ا١تذاىب األربعة؛ قوؿ أيب 

ً                                     عض ا من ا١تالكية وبعض ا من اٟتنابلة ىم الذين قالوا: ال يقع. حنيفة ومالك والشافعي وأٛتد وأصحاهبم إال ب                  ً  
والصحيح أنو يقع، ونص حديث النيب صلى اهلل عليو وسلم من حديث ابن عمر ىذا بطرقو صريح ُب الباب 

 وال شك.
 ، وىذه اٞتملة فيها مسائل مهمة:)لَتاجعها(ا١تسألة ا٠تامسة: وىو قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

 لة األؤب: ما معٌت لَتاجعها؟ وما حكم الرجعة؟ لَتاجعها ٖتتمل معنيُت:ا١تسأ
ا١تعٌت األوؿ: الرجعة من الطبلؽ، فَتاجعها من طبلقها، وا١تراد بالرجعة ُب الطبلؽ أف الرجل إذا 

ثناء فيجوز لو أف يراجعها ُب أ -ا١تراد بالطبلؽ الرجعي الطلقة األؤب أو الثانية–             ً      ً  طلق زوجتو طبلق ا رجعي ا 
ً                                                                            عدهتا من غَت رض ا منها وال وٕب وال مهر جديد وال شيء، فيجوز لو أف يراجعها إما بالقوؿ باتفاؽ أىل              
العلم، وإما بالفعل وىو الوطء كما دلت على ذلك النصوص، إذف ىذه تسمى الرجعة عن الطبلؽ فهي 

 معٌت اصطبلحي متعلق بالطبلؽ.
جتك، اذىب إليها، ارجعها إٔب بيتك، وىكذا فيكوف ا١تعٌت الثا٘ب: الرجعة اللغوي، ارجع إٔب زو 

 الرجعة باعتبار األبداف إما أف ترجعها إٔب بيتك أو ترجع إليها أنت و٨تو ذلك.
، ا١تراد الرجعة والفيئة بعد )لَتاجعها(وٚتاىَت أىل العلم يقولوف: إف قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

 ، فهنا با١تعٌت االصطبلحي.عها()لَتاج             ُ                الطبلؽ؛ ألهنا احت سبت طلقة فقاؿ: 
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وقاؿ أصحاب القوؿ الثا٘ب ومنهم الشيخ تقي الدين وتلميذه وكثَت من أىل العلم من ا١تتأخرين 
، أي يرجعها إٔب بيتو أو لَتجع إليها ىو، أو ٨تو ذلك من الداللة )لَتاجعها(با٠تصوص: إف ا١تراد بقولو: 

 اللغوية ٢تا.
هبذا الوزف إ٪تا  )لَتاجعها(على القوؿ األوؿ دوف الثا٘ب، فا١تراد بػ  وال شك أف لفظ اٟتديث إ٪تا يدؿ

 ىو الرجعة بعد الطبلؽ.
، ىذا أمر أو ليس بأمر؟ ىذا أمر، واألمر )لَتاجعها(ا١تسألة الثانية: النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

    ُ                       إنو ي شرع لو أف يراجعها لكي األصل فيو أنو للوجوب، ولذلك قاؿ أىل العلم: إف من طلق امرأتو ُب البدعة ف
يتدارؾ ا٠تطأ الذي وقع منو فَتاجعها ٍب يطلقها بعد ذلك. وىذا األمر بالرجوع ليس للوجوب وإ٪تا 
لبلستحباب فقط، وبعض أىل العلم يقولوف: للوجوب. بناء على ظاىر النص. وىذه مسألة أصولية، قالوا: 

وإ٪تا للندب. األمر بالوجوب لو أف النيب صلى اهلل عليو ألف األمر للوجوب ولكن األمر باألمر ليس للوجوب 
وسلم قاؿ البن عمر: راجعها. لقلنا: إنو واجب. ألف القاعدة األصولية: أف األمر اجملرد عن القرائن يدؿ 
                                  ً                            ً                               على الوجوب، لكن األمر باألمر ليس أمر ا للوجوب وإ٪تا للندب. كيف أمر ا باألمر؟ قالوا: إف النيب صلى اهلل 

وسلم أمر عمر أف يأمره. ىذه تسمى قاعدة األمر باألمر، ذكر يوسف بن عبد ا٢تادي ُب كتابو أظن  عليو
، وابن النجار وغَت٫تا من األصوليُت: أف أكثر األصوليُت على أف األمر باألمر ليس للوجوب، )هناية السوؿ(

ً                                      أف تأمر فبلن ا أف يأمر شخص ا ىذا ليس للوجوب ُب أحاديث النيب صلى اهلل عليو وسلم وىذه قاعدة             ً            
 أصولية.

                                                                    ً          إذف فقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم على القوؿ باالستحباب وىو األقرب ليس أمر ا بالوجوب 
    ً                                                                                 ٗتر٬ت ا على القاعدة األصولية: أف األمر باألمر ليس للوجوب وإ٪تا ىو يكوف للندب أو ١تطلق الطلب.

، أف الرجل إذا طلق امرأتو ُب بدعة )لَتاجعها(ا١تسألة الثالثة: ُب قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
فقد أمره النيب صلى اهلل عليو وسلم أف يراجعها، ما ىو أمد الرجعة إٔب مىت؟ ىنا النيب صلى اهلل عليو وسلم 

ا ظاىر ىذا اللفظ؟ يراجعها ىي مطلقة ، م)لَتاجعها ٍب ٯتسكها حىت تطهر ٍب ٖتيض فتطهر ٍب يطلقها(قاؿ: 
ُب حيض، ٍب ٯتسكها حىت تطهر، ىذا أوؿ طهر بعد اٟتيض، ٍب ٖتيض ٍب تطهر، إذف ٓب يطلقها ُب أوؿ 
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                                                              ً     ً                             طهر ٓب ٬تامعها فيو وإ٪تا انتظر إٔب الطهر الثا٘ب، يعٍت جلس معها تقريب ا شهر ا وزيادة ُب الغالب، وىذا الذي 
ا أتى الشيخ باللفظ الثا٘ب ١تاذا؟ ألنو جاء ُب بعض الروايات ُب الصحيح قاؿ:                          ً يدؿ عليو اللفظ الثا٘ب، طبع  

)حىت ، ٓب يذكر ىذا الطوؿ، وُب اللفظ الثا٘ب تصريح بًتجيح ىذه الرواية فإنو قاؿ: )حىت تطهر ٍب يطلقها(
عها حىت ، إذف إذا طلقها ُب اٟتيض السنة لو أف يراجٖتيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها اليت طلقها فيو(

تبقى معو ىذه اٟتيضة ٍب تطهر بعدىا ٍب ٖتيض حيضة ثانية ٍب إذا طهرت من اٟتيضة الثانية طلقها، وبناء 
على ذلك يقولوف: العلة ُب ذلك أف رجعتو تكوف حقيقة فما تكوف صورية؛ ألنو لو راجعها ُب حيضها ٍب 

و ُب اٟتيض ٓب يراجعها مىت تبدأ العدة طلقها ُب الطهر الذي يليها العدة ىي ىي، ومثالو: طلق رجل امرأت
أوؿ حيضة؟ حىت تطهر ٍب ٖتيض اٟتيضة القادمة ىنا تبدأ أوؿ حيضة ٍب الثانية ٍب الثالثة، فإذا طهرت من 
ً                                          الثالثة حلت وسيأٌب اٟتديث عن ىذا، مثاؿ آخر: أيض ا خالف فيها السنة وطلقها ُب اٟتيض ٍب راجعها                                              

                   ً                                           لطهر الذي كاف موالي ا للحيضة اليت طلقها فيو، نفس ا١تدة، فطهرت من ولكنو طلقها الطلقة الثانية ُب ا
حيضتها الثالثة ُب نفس ا١تدة ولكن بدؿ أف يكوف عليها طلقة صارت طلقتُت، على العكس ما استفدنا 
   ً                                                                                      شيئ ا بدؿ طلقة صارت طلقتُت على ا١ترأة فليس ىذا مقصود الشارع، ولذلك معٌت قوؿ النيب صلى اهلل عليو 

                    ً      ً                                                      ُب اٟتديث: ٕتلس معك شهر ا كامبل  لعل اهلل عز وجل أف ٬تعل بينكما فيئة أو ٬تعل بينكما رجعة، وسلم 
                                     ً                              ً      ً               فقد ال يكوف بُت الرجعة وبُت الطبلؽ إال أيام ا معدودة، ولكن الشرع جعلو شهر ا كامبل  طهر وحيض كامل 

ا بعد شهر آخر، فيكوف ٍب بعد ذلك تطلقها، فإذا طلقتها بعد اٟتيضة الثانية أصبح خروجها من عدهت
 للرجعة معٌت وليست رجعة صورية.

ا١تسألة الرابعة: وىي مسألة إذا راجع الرجل زوجتو حينما يطلقها ُب زمن البدعة فالفقهاء يقولوف: 
ُ                                                                                        ي ستحب. وُب رواية ُب ا١تذىب نص عليها ُب اإلقناع: أنو يلـز أف يطأىا ُب طهرىا الذي ال طبلؽ فيو. ٨تن 

 حيضتُت بُت اٟتيضة األؤب اليت طلقها فيو فعوقب بإرجاعها وبُت اٟتيضة اليت بعدىا قلنا: ُب طهر بُت
سوؼ يطلق، من أراد أف يتبع السنة فليزمو أف يطأ زوجتو ُب ىذه ا١تدة لعل اهلل عز وجل أف يزيل ما بينهما 

 . -رضواف اهلل عليهم–              ً                                        من الضغينة، طبع ا استدلوا بآثار جاءت عن الصحابة والسلف 
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كل ىذه األمور اليت جاءت من الشارع ُب تضييق زمن الطبلؽ لو تأملها الشخص ٔتيزاف العقل و 
وتأمل الشخص ٔتعرفة الناس وأحوا٢تم لوجد أنو سبب بأمر اهلل عز وجل إللغاء وإبطاؿ كثَت من التطليقات 

ا أرجأ الفعل، اٟتكم                                ً                                        اليت تكوف بُت بعض األزواج، فإف كثَت ا من ا١تشاكل تكوف وقتية وليست مستمرة، فإذ
فإنو يلتغي ما أرادوا أف يعزموا عليو من الطبلؽ، ولذلك قاؿ عمر: أرجئوا ذوي القرابات لعلهم أف يصطلحوا. 
ّ                 ً      ً                                           فإذا أ رجئ الزوجاف ُب الطبلؽ وأ خ را ىذا األمد وجوب ا شرعي ا فإنو رٔتا كاف فيو من الصبلح بينهم ما يقضيو   ُ                      ُ     

 اهلل عز وجل.
 فقو الحديث:

ً   األؤب: ىذا اٟتديث است دؿ بو على أف ا١تراد بالق رء ىو الطهر، واست دؿ هبذا اٟتديث أيض ا  ا١تسألة                 ُ                 ُ                       ُ                  
، فإنو قاؿ: استدؿ )الناسخ وا١تنسوخ(على أف ا١تراد بالقرء ىو اٟتيض، ذكر ذلك أبو جعفر النحاس ُب كتابو 

طهر هبذا اٟتديث. وُب كتاب              ُ                                                    من قاؿ: إف الق رء ىو اٟتيض هبذا اٟتديث، واستدؿ من قاؿ: إف القرء ىو ال
ث ة  قػ ر وء  }اهلل عز وجل أف عدة ا١تطلقة ثبلثة قروء، قاؿ تعأب:  ه ن  ث بل  ُ   ٍ و ال م ط ل ق ات  يػ تػ ر ب ص ن  ب أ نػ ف س   ُ   َ َ َ  َ    ِ  ِ  ُ  ْ َ ِ   َ  ْ   َ  َ َ    ُ   َ  َ  ُ البقرة: { ] َ ْ 

      ُ                                                                               [، والق رء ُب لساف العرب من ألفاظ األضداد، ىناؾ ألفاظ أضداد تطلق ُب لساف العرب على معنيُت ٕٕٛ
                                                       ُ                          ع ابن السكيت، وابن األنباري وىي كتب مطبوعة، منها لفظة الق رء ُب لساف العرب تطلق على متضادين ٚت

 طهر ا١ترأة، ويطلق على حيضها، لكن ما ا١تراد ُب اآلية؟ اختلف على قولُت:
                        ُ                                                           القوؿ األوؿ: أف ا١تراد بالق رء ىو الطهر. وىو قوؿ الشافعي وغَته، و٦تا استدؿ بو ىذا اٟتديث 

فتلك العدة. فسمى النيب  -يعٍت ُب الطهر-اٟتديث جاء ُب آخره أنو يطلقها قبل أف ٯتسها فقاؿ: إف ىذا 
                                                                ُ                            ُ    صلى اهلل عليو وسلم الطبلؽ ُب الطهر العدة، فدؿ على أف ا١ترأة بالعدة الق رء، فاستدؿ على أف ا١تراد بالق رء 

، وىو الطبلؽ ُب الطهر فسماه ()فتلك العدة اليت أمر اهللىو الطهر؛ ألف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
 عدة، وىذا استدؿ بو ٚتع من احملدثُت؛ كأيب عوانة ُب ا١تستخرج، وابن حباف وغَت٫تا.

                         ُ                                                        القوؿ الثا٘ب: أف ا١تراد بالق رء ىو اٟتيض. وىو الصحيح قالوا: إف اٟتديث يدؿ على خبلؼ ذلك 
الطبلؽ ُب اٟتيض، إذ الطبلؽ ُب اٟتيض فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم أمر بالطبلؽ ُب الطهر وهنى عن 

سب ىو اٟتيض. وا١تقصود تقصَت  ُ                          ٬تعل اٟتيض غَت ٤تسوبة، ولكن الطبلؽ ُب اٟتيض ٬تعل أوؿ شيء ٭ت                                                   
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                      ُ                                                                       العدة على ا١ترأة لكي ال ت ضار وليس تطويلها، إبقائها ُب عصمة الزوج نعم لكن عدـ التطويل على ا١تطلقة 
                                 ً                 ُ    تدؿ على ذلك أف ىذا الدليل ليس داال  على أف ا١تراد بالق رء مقصود شرعي ال شك، وىناؾ أدلة أخرى 

ً                                   الطهر وإ٪تا ىو ي ستدؿ بو وإف كاف داللتو ليست صر٭تة جد ا على أف ا١تراد بالقرء إ٪تا ىو اٟتيض.                                   ُ               
 ما الفرؽ بُت القولُت؟. س:
هبا ثبلثة إذا طلق الرجل زوجتو ُب طهر ٓب ٬تامعها فيو أي طبلؽ سنة، فعلى القوؿ أف ا١تراد  جػ:

حيض مىت تطهر من عدهتا؟ ٖتيض فإذا طهرت واغتسلت ىذه واحدة، ٍب ٖتيض فإذا طهرت واغتسلت ىذه 
الثانية، ٍب ٖتيض فإذا طهرت واغتسلت منو ىذه الثالثة، إذف ٗترج من عدهتا ىنا. وعلى القوؿ بأف ا١تراد 

تسب ُب  تسب مثلما ال ٭ت  ُ       بالق رء إ٪تا ىو الطهر فهذا الطهر ال ٭ت               ُ اٟتيض، فتكوف أتت ْتيضة وبعدىا تطهر    ُ                              
ٍب حيضة ٍب بعدىا تطهر ٍب الثالثة اليت قلنا على القوؿ األوؿ: إهنا تطهر هبا. تنتظر بعدىا حىت تأتيها اٟتيضة 
الرابعة لكي ٕتلس ثبلثة أطهار كاملة فيكوف فيها طوؿ، والنيب صلى اهلل عليو وسلم هنى عن الطبلؽ ُب 

 ة، فأصبح الطوؿ ُب العدة ١تا يكوف الطبلؽ ُب الطهر على قو٢تم.اٟتيض لكي ال تطوؿ العد
                  ُ                                                               ا١تسألة الثانية: است دؿ هبذا اٟتديث وإف كاف ىذا ليس ُب لفظ اٟتديث لكن جاء ُب بعض روايات 

، فدؿ اٟتديث أنو ٬توز طبلؽ اٟتامل، )فيطلقها حامبًل أو حائبًل(اٟتديث:                     ً         ً                               ، قاؿ: ليطلقها طاىر ا أو حامبل 
د على ىذه ا١تسألة ١تاذا؟ ألف ال أحصي عدد األشخاص الذي يقولوف أو يظنوف أف طبلؽ اٟتامل ال وأنا أؤك

، فأجاز النيب صلى اهلل عليو وسلم )طلقها حامبًل(يقع مع أف اٟتديث نص وىذه أحد روايات الصحيح: 
 البن عمر أف يطلق اٟتامل، فاٟتامل يقع الطبلؽ عليها.

ً                                            ذا اٟتديث أيض ا قوؿ ٚتاىَت أىل العلم: إف اٟتامل ال ٖتيض. وبعض ا١تسألة الثالثة: يؤخذ من ى            
أىل العلم وىو اختيار الشيخ تقي الدين أف اٟتامل ٖتيض، لكن الصحيح قوؿ اٞتمهور أف اٟتامل ال 

 وغَتىا. -رضي اهلل عنها–ٖتيض؛ لقوؿ عائشة 
 من أين أخذنا أف اٟتامل ال ٖتيض من ىذا اٟتديث؟. س:
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لى اهلل عليو وسلم أجاز الطبلؽ فيو، فجعلها ُب حكم من ال ٖتيض، و٨تن قلنا قبل أف النيب ص جػ:
قليل: من ال ٖتيض فإنو ال سنة ٢تا وال بدعة فهي ُب حكمها فدؿ على أهنا ال ٖتيض، إذ لو كانت ٖتيض 

فكل  وتطهر لقاؿ لو النيب صلى اهلل عليو وسلم: حىت ٖتيض ٍب تطهر، فدؿ على أهنا ال ٖتيض، وعلى ذلك
                                              ً       ً                                       دـ ٮترج من ا١ترأة وىي حامل ٨تكم بأنو دـ فساد إال دم ا واحد ا وىو الدـ الذي ٮترج قبل الوالدة بيـو أو 
، الثا٘ب: عبلمات الوالدة                                                                   ً                      يومُت ويكوف مع عبلمات الوالدة، يعٍت قبل الوالدة أي ُب آخر اٟتمل، ىذا أوال 

ً         وإ٪تا ىو دـ ملحق بالنفاس، ليس نفاس ا ولكنو ووجود الطلق، الثالث: بيـو أو يومُت، ىذا ليس دـ فساد                                  
 ملحق بو، فبل تصـو وال تصلي ولكن ال ٭تسب من األربعُت.

 *** المتن ***
وفي روايٍة: -عن فاطمة بنت قيس؛ أف أبا عمرو بن حفص طلَّقها البّتة، وىو غائٌب  - ٕٖٔ

فَأرسَل إليها وكيُلو بشعير، فسِخطَتو. فقاؿ: واهلل ماَلِك علينا من شيٍء. فجاءت رسوَؿ  -طلقها ثالثًا
 .)ليَس لِك عليو نفقٌة(اهلل صلى اهلل عليو وسلم، فذكرْت ذلك لو. فقاؿ: 

 .)وال سكنى(: وفي لفظٍ 
)تلَك امرأٌة يغَشاىا أْصَحابي، اعتدّْي عند ابِن أـ فَأَمَرىا أف تعتدَّ في بيِت أـ َشرِيك. ثم قاؿ: 

؛ فإنو رجٌل أعمى تضِعين ثياَبك، فإذا حللِت فآِذنيني( . قالت: فلما حللُت ذكرت لو أف معاوية َمكتوـٍ
)أما أبو َجْهٍم: فال يضُع هلل صلى اهلل عليو وسلم: بَن أبي ُسفياف وأبا َجْهٍم خطباني. فقاؿ رسوُؿ ا

)أنِكحي فكرِْىُتو. ثم قاؿ:  عصاه عن عاتِِقِو. وأما ُمعاوية: فُصْعلوٌؾ ال ماَؿ لو. انِكحي أسامة بَن زيٍد(
 . فنكحُتو. فجعَل اهلل فيو خيًرا، واغتبطُت بو.أسامَة بَن زيٍد(

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

وىي من  -رضي اهلل عنها–ىذا حديث فاطمة بنت قيس  :(فاطمة بنت قيس)عن  قولو:
ُ       ا١تهاجرات األ وليات.            
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 شرح عمدة األحكاـ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

    ً    غائب ا ُب  -رضي اهلل عنو–كاف زوجها   :(أف أبا عمرو بن حفص طلَّقها البّتة، وىو غائبٌ ) قولو:
 ُب بعث بعثو إليو النيب صلى اهلل عليو وسلم. -رضي اهلل عنو–اليمن مع علي 
سنتكلم عن ىذه الرواية عندما نتكلم عن فقو ىذا اٟتديث؛ ألف  :(روايٍة: طلقها ثالثًاوفي ) قولو:

                       ً                                                           ىذه الرواية: طلقها ثبلث ا. ٖتتمل أهنا تكوف ُب ٣تلس واحد، وٖتتمل أهنا تكوف ُب أوقات متعددة.
ن ، وكاف م-رضي اهلل عنو–كاف وكليو أظن وليد بن عياش   :(فَأرسَل إليها وكيُلو بشعير) قولو:

مستضعفي قريش حىت فك اهلل أسره، فأرسل إليها بشعَت، وجاء ُب بعض الروايات أهنا: ٜتسة آصع من 
 شعَت، وٜتسة آصع من ٘تر.

تقالت ىذا األمر من وكيلو فكأهنا سخطت ىذا  -رضي اهلل عنها–رٔتا كانت  :(فسِخطَتو) قولو:
 الفعل من وكليو فأرادت أكثر.

ىذا قوؿ وكيل زوجها أي ال ٬تب لك شيء ال من  :(ينا من شيءٍ فقاؿ: واهلل ماَلِك عل) قولو:
 نفقة وال من غَتىا.

رضي –وىذا يدلنا على أهنا  :(فجاءت رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، فذكرْت ذلك لو) قولو:
أرادت أف تستفيت ُب أمرىا، والشخص إذا أشكل عليو أمر رده إٔب اهلل ورسولو، والرد للرسوؿ  -اهلل عنها

 صلى اهلل عليو وسلم ُب حياتو، وبعد وفاتو فإٔب سنتو صلوات اهلل وسبلمو عليو.
 ال ٕتب لك عليو نفقة. :ليَس لِك عليو نفقٌة() قولو:
 وىذه الرواية ُب مسلم. :وفي لفٍظ: وال سكنى() قولو:
 وسنفصل ُب أحكاـ العدة ُب الباب الذي يليو. :(فَأَمَرىا أف تعتدَّ ) قولو:
 األنصارية. -رضي اهلل عنها–أـ شريك  :(َرىا أف تعتدَّ في بيِت أـ َشرِيكفَأمَ ) قولو:
كانت امرأة صاٟتة وكبَتة ُب   -رضي اهلل عنها–أـ شريك  :(تلَك امرأٌة يغَشاىا أْصَحابي) قولو:

السن فكاف يأٌب إليها أصحاب النيب صلى اهلل عليو وسلم فتطعمهم وتسقيهم، واألمر ُب الزماف األوؿ كاف 
ً        ً                                                                             ضنك ا وشديد ا وال ٬تد الناس من ٮتدمهم، ومن عرؼ حاؿ شدة الناس إٔب زماف رٔتا ٓب يدركو ورٔتا أدركو    



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٚٗٓٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

آباؤنا إٔب عهد قريب يعرؼ أف الرجل ٭تتاج إٔب النساء من أىل بلدتو، فإف طلبة العلم الذين كانوا يفدوف 
                        ً           ، أو خياطة ثوب، أراد شيئ ا من مؤنتو           ً                                              ً  للرياض قدٯت ا قبل وجود ىذه الكهرباء وغَتىا كاف إذا أراد طعام ا

يذىب للنساء ّتانب داره من كبار السن وغَتىن فيقمن ٓتدمتو فليس ُب ذلك من التثريب شيء، ولكن 
                 ً                                                                         الفهم ا٠تاطئ أحيان ا لبعض النصوص واألحاديث عندما ينظر ا١ترء الوقائع اليت كانت على عهد النيب صلى 

والواجب على ا١ترء أف ينظر للخرب ُب سياقو، وكيف كاف حاؿ  اهلل عليو وسلم وينز٢تا على حالو ىو،
ُب ذلك الزماف، وما ىي دورىم وما ىي ىيئتها، فدخوؿ أصحاب النيب صلى  -رضواف اهلل عليهم–الصحابة 

اهلل عليو وسلم على أـ شريك ليس ُب ذلك من ا٠تلوة، وإ٪تا كانت تطعمهم وتسقيهم وتقـو ٓتدمتهم مع 
 .-عنها رضي اهلل–صبلحها 

رضي اهلل –وكاف ابن أـ مكتـو  ،أي ُب بيت ابن أـ مكتـو: (اعتدّْي عند ابِن أـ َمكتوـٍ ) قولو:
ابن عمها، ورٔتا كاف بينهما من الرضاعة ما يكوف، كما ذكر ذلك بعض الشراح، فعلى ذلك يكوف  -عنو

 قريبها ومن ٤تارمها.
أي رٔتا لو أرادت ا١ترأة أف تتخفف من بعض الثياب  :(فإنو رجٌل أعمى تضِعين ثياَبك) قولو:

  ً                                                        طبع ا ٓب يقل النيب صلى اهلل عليو وسلم امكثي أنت وإياه ُب البيت، فيخرج شعرىا ٓب يرىا الرجل األعمى، 
فإف ابن أـ مكتـو كاف لو أىلو وزوجو وإ٪تا أراد أف تبقى ُب بيتو وٖتت مؤنتو وخدمتو يعٍت ال تكوف جالسة 

 الغرفة وإ٪تا ىي ُب بيتو.معو ُب نفس 
يعٍت إذا انتهيت من العدة فأخربيٍت، واستدؿ بعض أىل العلم هبذه  :(فإذا حللِت فآِذنيني) قولو:

                    ُ                                                                       اٞتملة على أف ا١تعتدة ي عرض ٢تا با٠تطبة؛ ألف ىذا من نوع التعريض، ليس لنفسو صلى اهلل عليو وسلم وإ٪تا 
 .-رضي اهلل عنهما–١تن أراد كما سيأٌب أنو أراد أسامة بن زيد 

، -رضي اهلل عنو–أكثر الرواة أنو كاف يضرب  :(أما أبو َجْهٍم: فال يضُع عصاه عن عاتِِقوِ ) قولو:
وبعضهم يقوؿ: من ترحالو فإف وضع العصا على العاتق من عبلمة الًتحاؿ. وكبل٫تا عيب ُب الرجل؛ شدة 
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 شرح عمدة األحكاـ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

رجل الكامل أف يكثر بقاءه ُب بيتو. وذكروا ُب ضربو أو عدـ بقائو ُب بيتو، ولذلك يقولوف: إف من صفات ال
         ً  ذلك آثار ا.

معاوية ُب ذلك الوقت ٓب يكن عنده ماؿ، صعلوؾ أي  :(وأما ُمعاوية: فُصْعلوٌؾ ال ماَؿ لو) قولو:
ليس عنده ماؿ، وٓب يقصد النيب صلى اهلل عليو وسلم بالصعلوؾ إال أنو قلة ا١تاؿ، وىذا اإلخبار من النيب 

و وسلم يدلنا على أمر مهم وىو أف النيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا أخرب ٔتا ظهر لو، وإال فإف صلى اهلل علي
ً                                                                      معاوية كاف بعد ذلك ملك ا وىو أوؿ ملك ُب اإلسبلـ، وفتح اهلل عز وجل لو من ا١تاؿ والرزؽ الشيء الكثَت،                       

ُ  و ل و  ك ن ت  }ه بو اهلل عز وجل وىذا يدلنا على أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ال يعلم من الغيب إال ما خرب   ْ ُ   ْ  ََ 
ثػ ر ت  م ن  ا٠ت  َت   و م ا م س ٍت   الس وء   ت ك  س  َ       ُ أ ع ل م  ال غ ي ب  ال  ِ    َ   َ َ  ِْ َْ    َ  ِ  ُ  ْ  َ  ْ  َ ْ َ   َ  َْ  ْ   ُ  َ ْ [، فلم يكن النيب صلى اهلل عليو وسلم ٛٛٔاألعراؼ: { ]َ 

ما                     ُ          ُ          ُ                                                 يعلم من الغيب إال ما أ ظهر لو وأ بُت دوف ما أ خفي عنو وٓب يظهر أف النيب صلى اهلل عليو وسلم يعلم في
 .-رضي اهلل عنو–ظاىر ىذا اٟتديث ما سيكوف عليو مآؿ معاوية 

كاف   -رضي اهلل عنو–     ُ                                                كرىت أ سامة بن زيد رٔتا للونو والعلم عند اهلل، فإف أسامة   :(فكرِْىُتو) قولو:
ُ                 آدـ شديد األ دمة؛ ألف أمو أمة   .-رضي اهلل عنها–          

 أشار عليها مرة أخرى. :ثم قاؿ: )أنِكحي أسامَة بَن زيٍد() قولو:
 فقو الحديث:

                                                                            ً         ا١تسألة األؤب: أف فاطمة قالت أف أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وىو غائب طلقها ثبلث ا، استدؿ 
بعض أىل العلم هبذه اٞتملة على أف الطبلؽ الثبلث يقع سواء كاف بلفظ واحد وىو يسمى الطبلؽ اجملموع 

 أـ ُب ٣تلس واحد ويسمى الطبلؽ ا١تفرؽ.
 مىت يطلق الرجل الطبلؽ الثبلث؟. :س
نوعاف: النوع األوؿ: أف يطلق كل طلقة بعد فيئة. يطلق ٍب يراجع زوجتو ٍب يطلق ٍب يراجع  جػ:

زوجتو ٍب يطلق، يعٍت يطلق ثنتُت ٍب يرجع ٍب يطلق الثالثة، ىذا بإٚتاع أىل العلم أنو طبلؽ واقع وىو الذي 
 تبار العدد.يسمى بطبلؽ السنة، ىذا طبلؽ السنة باع
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 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                                                          ً                     النوع الثا٘ب: الطبلؽ البدعي باعتبار العدد وىو أف يطلقها ثبلث ا أو ثنتُت ولو صورتاف:
الصورة األؤب: أف يطلقها بلفظ واحد، كأف يقوؿ: أنت طالق بالثبلث. ىذا لفظ واحد، أنت طالق 

 واحد. البتة، ىذا ثبلث بلفظ واحد، أنت طالق بالثبلث كم طلقة؟ واحدة لفظ ٣تموع بلفظ
الصورة الثانية: قالوا: أف يأٌب بالطبلؽ الثبلث بثبلثة ألفاظ. وىو يسمى بالطبلؽ ا١تفرؽ لكن من 
                                    ُ                                                    غَت رجعة، مثالو: أف يقوؿ: أنت طالق. ط لقت وىي اآلف ُب العدة، وبعد يومُت يقوؿ: أنت طالق. وبعد 

 ثبلثة أياـ يقوؿ: أنت طالق. فرقها باعتبار األياـ.
ؿ ٢تا ُب ٣تلس واحد: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. كرر الطبلؽ ثبلث مثاؿ آخر: أف يقو 

مرات، كرر األلفاظ، األمر األوؿ اللفظ اجملموع الطبلؽ ٓب يأت بو إال مرة واحدة لكنو أكده بلفظ الثبلث 
 أو البتة أو ٨توىا من األلفاظ. 

       ً                         يقع ثبلث ا، واستدلوا بأحاديث كثَتة                     ً                                   وىذا الطبلؽ اجملموع كثَت ا من أىل العلم وىو اٞتمهور يروف أنو 
                                                                       ً                      منها حديث الباب حديث أف أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وُب رواية: طلقها ثبلث ا. قالوا: فظاىر اللفظ 
                              ً                                                          أنو طلقها ُب ٣تلس واحد طلقها ثبلث ا؛ طالق، طالق، طالق. ومثل حديث ركانة بن عبد يزيد وغَت ذلك. 

أيب عمرو بن حفص لزوجتو فاطمة بنت قيس أنو ٤تموؿ على الطلقة   ُ                           وأ جيب عن ىذا االستدالؿ بأف طبلؽ
الثالثة وىو الصورة األؤب وىو أف يكوف طلقها ٍب راجعها ٍب طلقها، قالوا: ويدؿ على ذلك أنو جاء ُب رواية 

قالت: بعث ٢تا بتطليقة كانت بقيت ٢تا. فهذا  -رضي اهلل عنها–ُب صحيح مسلم: أف فاطمة بنت قيس 
أنو كاف طلقها تطليقتُت ٍب جاء بالثالثة بعد ذلك فهي باقية ٢تا، فهذا اٟتديث يدؿ على أنو ٓب  نص صريح

       ً                                                                            ً    يكن مطلق ا ٢تا ُب ٣تلس واحد، وٓب يكن الظن ُب صحابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أف يطلقوا ثبلث ا ُب 
ويسمى بالطبلؽ البدعة                                                ً             ٣تلس واحد، وقد جاءت النصوص ُب النهي عن الطبلؽ ثبلث ا ُب ٣تلس واحد،

 باعتبار العدد.
ا١تسألة الثانية: ىل يقع الطبلؽ اجملموع أو الطبلؽ الثبلث ا١تنهي عنو أـ ال يقع؟ ما ىي صور 
                                                       ً                                   الطبلؽ الثبلث ا١تنهي عنو؟ صورتاف: الصورة األؤب: أف يكوف ٣تموع ا ُب لفظ واحد. والصورة الثانية: أف 
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 الطبلؽ. واختلف أىل العلم ُب وقوع الطبلؽ الثبلث بدوف رجعة يكوف ُب ٣تلس واحد أو بدوف رجعة بُت
 بينها سواء بلفظ ٣تموع واحد أو لفظ مفرؽ على ثبلثة أقواؿ:
 القوؿ األوؿ: أنو يقع. وىذا قوؿ ٚتاىَت أىل العلم.

رضي اهلل –القوؿ الثا٘ب: أنو ال يقع بصورتيو. واستدلوا ٔتا ثبت ُب صحيح مسلم: أف ابن عباس 
قاؿ: كاف الطبلؽ ُب عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم وأيب بكر وصدر من عهد عمر الثبلث يقع  -عنهما

                                                             ً                ً             واحدة، فقاؿ عمر ١تا رأى كثرة الناس ُب ىذا: لو أمضيناه عليهم ثبلث ا فأمضاه عمر ثبلث ا. إذف ال يقع 
 .-اف اهلل عليهمرضو –الثبلث بصورتيو، وىذا ىو اختيار الشيخ تقي الدين وىو قوؿ كثَت من السلف 

                  ُ                                     ً                           القوؿ الثالث: أنو ي فرؽ بُت صورٌب الطبلؽ البدعي فإف كاف ٣تموع ا بلفظ واحد فإنو ال يقع إال 
                              ً                           ً     رضي اهلل عنهما، وأما إف كاف مفرق ا بأكثر من لفظ فإنو يقع ثبلث ا إف –واحدة؛ لظاىر حديث ابن عباس 

                               ً        ت طالق. وقصد بذلك الثبلث يقع ثبلث ا، وىذا نواه. يعٍت لو قاؿ الرجل المرأتو: أنت طالق، أنت طالق، أن
الذي عليو اختيار ا١تشايخ عندنا وىو الذي ٭تملوف عليو خبلؼ السلف وىو اختيار الشيخ ابن باز وا١تفيت 
اآلف وىو الذي عليو الفتوى، والفقهاء يفرقوف بُت ثنتُت: بُت قولو: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وبُت 

ق، طالق. إف قاؿ: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. فإهنا ثبلث ما ٓب ينو واحدة، قولو: أنت طالق، طال
                                                   ً  وإف قاؿ: أنت طالق، طالق، طالق. فواحدة ما ٓب ينو ثبلث ا.

: طلقها وىو غائب. وىذه ا١تسألة نستنبط منها -رضي اهلل عنها–ا١تسألة الثالثة: قوؿ فاطمة 
ً                                   حكم ا وىو أف طبلؽ الغائب واقع بإٚتاع أىل العلم، وليس من شرط الطبلؽ ا١تواجهة بو بل ٬توز طبلؽ    

                                                          ً                                   الغائب، والذي يقوؿ المرأتو: أنت طالق، أنت طالق. مرتُت أو ثبلث ا فهو آٍب لكن يقع، والذي ال يقع: أنت 
 طالق بالثبلث وقد تكلمنا عنها قبل قليل.

ائن، وىذا قوؿ ٚتاىَت أىل                   ُ                                            ا١تسألة الرابعة: است دؿ هبذا اٟتديث على عدـ وجوب النفقة للمرأة الب
نقصد بالبائن البينونة الكربى –فإهنم قالوا: إف ا١ترأة البائن  -رٛتهم اهلل–         ً                   العلم خبلف ا أليب حنيفة وأصحابو 

ٕتب ٢تا النفقة؛ ألهنا مثل ا١ترأة الرجعية ا١تطلقة الطلقة األؤب والثانية. ا١ترأة إذا كانت رجعية يعٍت  -ُب عدهتا
 والثانية فبإٚتاع أىل العلم ٬تب على زوجها نفقتها ُب أثناء عدهتا. ىذه صورة. ُب الطلقة األؤب
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فبإٚتاع أىل العلم  -يعٍت ثبلث–                                                   ً         ً  الصورة الثانية: إذا انتهت العدة سواء كاف الطبلؽ رجعي ا أـ بائن ا 
 ال نفقة.

ها لكن ٢تا العدة،                                             ُ       ً                 وا٠تبلؼ كلو ُب صورة واحدة ُب ا١تطلقة البائن اليت ط لقت ثبلث ا ليس لو أف يراجع
ىذه ا١ترأة تشبو الرجعية من حيث وجوب ثبلث حيض عليها، ثبلثة قروء ُب عدهتا، وتشبو ا١تفسوخة؛ ألف ال 
رجعة فيها ففيها شبو بُت النوعُت، ولذلك وقع االختبلؼ، اٞتمهور إال أبا حنيفة كلهم يقوؿ: ا١تطلقة البائن 

م: أف النفقة ُب مقابل التمكُت أو القدرة عليو، وىنا ال ٬توز ال نفقة ٢تا؛ لنص اٟتديث. ألف القاعدة عندى
ا١ترأة أف ٘تكن زوجها ألهنا بائن فبل ٬توز حراـ، ىي أجنبية عنو اآلف، بل ٖتتجب عنو ١تا طلقها الثالثة، لكن 

 بعد األؤب والثانية ىي زوجتو، لو مات ورثتو، لكن البائن ال ترث.
على أف السكٌت ال ٕتب، وىذا من مفاريد مذىب اإلماـ أٛتد ا١تسألة ا٠تامسة: ىذا اٟتديث دؿ 

اٟتنفية –فإهنم قالوا: إف السكٌت ال ٕتب للمطلقة البائن. ال ٬تب ٢تا ال نفقة وال سكٌت، وقاؿ اٞتمهور 
: إف السكٌت ٕتب للمرأة البائن لوجود الشبو بينها وبُت الرجعية من حيث لزـو ثبلث -وا١تالكية والشافعية

 لزمها السكٌت. قروء فت
أف األضبط من حيث األصوؿ إما اٟتنفية أو اٟتنابلة؛ ألف السكٌت نوع من أنواع النفقة   والصحيح:

كما سيأٌب معنا؛ ألف النفقة أربعة أشياء ىذه أحد صورىا، فالتفريق بُت النفقة والسكٌت غَت منضبط، ونص 
ىو الصحيح، وبناء على ذلك إذ ٓب ٬تب ٢تا  اٟتديث صريح أنو ال نفقة وال سكٌت كما ُب رواية مسلم وىذا

السكٌت ىل ٬توز للمرأة البائن أف ٗترج من بيت زوجها أو الذي كاف زوجها؟ نعم، بإذنو أو بدوف إذنو فهي 
حرة، ٗترج ال نفقة ٢تا وال سكٌت، وأما ا١ترأة الرجعية اليت طلقت األؤب أو  الثانية ىل ٬توز ٢تا أف ٗترج من 

إذنو؟ ال ٬توز، إال أف أذف ٢تا أف تذىب إٔب بيت أىلها، لكن ٬تب عليو نفقتها وسكناىا بيت زوجها بدوف 
، فاٟتامل ٕتب ٢تا النفقة وإف كانت بائن ا ال شك.                         ً                                   ً       مدة العدة ما ٓب تكن حامبل 

اٞتمهور ١تا قالوا: إنو ٬تب ٢تا النفقة وال ٬تب ٢تا السكٌت. ماذا وجهوا اٟتديث، مع أف النيب  س:
، أي ال ٬تب ٢تا السكٌت فبماذا وجهوا اٟتديث وأهنا خرجت لبيت )وال سكٌت(عليو وسلم قاؿ: صلى اهلل 

؟.  أـ شريك أو ابن أـ مكتـو
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أنو قاؿ: إهنا  -رضي اهلل عنو–وجهوه بتوجهُت: التوجيو األوؿ: ما جاء عن سعيد بن ا١تسيب  جػ:
ن ة فاستطالت على أٛتائها.   -رضي اهلل عنها– ِ َ                        كانت امرأة ل س  أي على قرابات زوجها فمن أجل ذلك ١تا            َ 

                          ُ                                                           استطالت أخطأت عليهم فلذلك أ خرجت من السكٌت، من باب أف ا١تقصود اإلكراـ فلما استطالت عليهم 
 ٓب تعط.

التوجيو الثا٘ب: قالوا: ألنو جاء ُب صحيح مسلم رواية أهنا قالت: أخاؼ على نفسي. فالبيت الذي  
ك أمرىا النيب صلى اهلل عليو وسلم أف ٗترج منو إٔب بيت ابن أـ كانت ساكنة فيو ٗتاؼ على نفسها فلذل

.  مكتـو
ا١تسألة السادسة: بعض الفقهاء استدؿ هبذا اٟتديث على جواز نظر ا١ترأة للرجاؿ؛ ألهنا جلست ُب 

، فيجوز ٢تا أف تنظر للرجل األعمى وغَته، وضعفوا حديث:  أفعمياواف أنتما؟ ألستما )بيت ابن أـ مكتـو
                                                ُ                                  ، واألقرب كما قررت قبل من حيث النظر أف ا١ترأة ما ي نظر إليو ثبلث درجات وتكلمنا عنو ما ؟(وتبصران

)اعتدي الذي ٬توز أف تنظر للرجل وما الذي ال ٬توز ٢تا أف تنظر منو، وىذا اٟتديث غَت داؿ وإ٪تا قاؿ: 
) فيكوف داراف ملتصقاف  ، أي عنده ُب بيتو قد يكوف عند ابن أـ مكتـو أكثر من بيتعند ابن أـ مكتـو

                                                                          ً                        فا١تقصود خدمتو وأف يكوف آمن ٢تا باعتبار أنو ابن عمها أو باعتبار أنو كاف قريب ا ٢تا كما نقل بعض الشراح 
 وال أعرؼ ما ىو أصلو أنو كاف بينهما رضاع ٬تعلها من ٤تارمو.

 *** المتن ***
 باب العدة.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

بذكر باب العدد، وا١تراد بالعدد ىي األزماف اليت  -رٛتو اهلل–شرع ا١تصنف : )باب العدة( قولو:
٘تكثها ا١ترأة معتدة ٦تتنعة من أشياء ٥تصوص جاء الشرع ٔتنعها منو، والعدد قد يكوف بسبب الفرقة ُب 
 الطبلؽ، وقد يكوف بسبب الفرقة بالفسوخ، وقد يكوف بسبب الوفاة، وُب كل واحد من ىذه الثبلثة أشياء
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                                                                               ً     أحكامها ا٠تاصة هبا، فتختلف من حيث العدد، وٗتتلف من حيث األحكاـ، وا١تمنوعات، وٕتتمع ٚتيع ا ُب 
امتناعها من التزويج ُب ٚتيع العدد تكوف معتدة أي ٦تنوعة ُب ىذا الزماف من التزوج، ويرخص ٢تا ُب أشياء 

نع ُب أشياء أ خر مثل ا٠تطبة، ومثل أمور اإلحداد وما يتعلق بو ، والعدة ٮتتلف عددىا فقد تكوف حيضة،  ُ            ُ                                            و٘ت 
            ً                                                                       وقد تكوف شهر ا، وقد تكوف ثبلث حيض، وقد تكوف ثبلثة أشهر، وقد تكوف أربع سنُت عند بعض أىل 
العلم ُب ا١تفقود، وقد تكوف أكثر من ذلك، وقد تكوف أربعة أشهر وعشرة أياـ وىي عدة ا١تتوَب عنها 

 زوجها، وغَت ذلك ٦تا ىو مفصل ُب ٤تلو.
 المتن ****** 

وىو في بني عامر بن لؤي، -عن ُسَبيعة األسلمّية؛ أَنَّها كانت تحت سعِد بن َخْولَة  - ٕٕٖ
فتوفي عنها في َحجَِّة الَوَداع، وىي حاِمٌل. فلم تَػْنَشْب أف وضعْت حْمَلها بعد  -وكاف ممن شهد بدرًا

رجٌل من بني -يها أبو السَّنابل بن بَػْعَكٍك وفاتِِو، فلما تعلَّْت من نَفاِسها تجمَّلْت للُخطَّاب، فدخَل عل
فقاَؿ لها: ما لي أراِؾ ُمتجمّْلًة؟ لعلك تَػْرِجين النكاح! واهلل ما أنِت بناكٍح حتى تُمرَّ عليك  -عبد الدار

 أربعُة أشهٍر وعشٌر.
قالت ُسبيعة: فلما قاؿ لي ذلك، جمعُت عليَّ ثيابي حين أمسيُت، فأتيُت رسوَؿ اهلل صلى اهلل 

ليو وسلم فسألُتو عن ذلك؟ فأفتاِني: بأنّْي قد حللُت حين وضعُت حملي، وأمَرني بالتزويج ِإف بدا ع
 لي.

غير أف ال  -وإف كانْت في دِمها-قاؿ ابُن شهاٍب: وال أرى بأًسا أف تتزّوج حين وضعْت 
 يقربُها زوُجها حتى تطُهَر.

 : *** الشرح ***
 مفردات الحديث:

يقولوف: أي أنو منهم صليبة. وىذا قوؿ بعضهم، وقيل: ىو  :(عامر بن لؤيوىو في بني ) قولو:
لف ا. وقيل: ىو منهم والء، وٖتتمل الثبلثة وكلها ذكرىا ا١تًتٚتوف لو  ِ  ً                                                          منهم ح   .-رضي اهلل عنو–     
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 .-رضي اهلل عنها–أي توُب عن سبيعة  :(فتوفي عنها -وكاف ممن شهد بدرًا) قولو:
وكانت وفاتو ُب مكة، ولذلك قاؿ النيب صلى اهلل عليو  :(الَوَداع فتوفي عنها في َحجَّةِ ) قولو:

 ، وذكرنا ىذا ُب باب الوصايا.)ولكن البائس سعد بن خولة(وسلم: 
ٓب تنشب أي ٓب يطل بقاؤىا، وقد اختلفت  :(فلم تَػْنَشْب أف وضعْت حْمَلها بعد وفاتِوِ ) قولو:

     ً     ً                                     اختبلف ا بين ا، وأقل ما جاء أهنا مكثت بعده ٜتسة عشر  -رضي اهلل عنها–الروايات ُب مقدار ما مكثت 
  ً                                                                                           يوم ا، وقيل: إهنا مكثت أربعُت، وقيل: شهر، وقيل: أربعة أشهر، وقيل: أقل من ذلك، وعلى العمـو ٓب يطل 

                                     ً  مكثها بل مكثت أقل من أربعة أشهر وعشر ا.
 أي انتهت من نفاسها. :(فلما تعلَّْت من نَفاِسها) قولو:
                     ً         بأف فعلت ما كاف ٦تنوع ا للمحدة. :(ْت للُخطَّابتجمَّل) قولو:
فقاَؿ لها: ما لي أراِؾ  -رجٌل من بني عبد الدار-فدخَل عليها أبو السَّنابل بن بَػْعَكٍك ) قولو:

ىنا أبو السنابل  :(ُمتجمّْلًة؟ لعلك تَػْرِجين النكاح! واهلل ما أنِت بناكٍح حتى تُمرَّ عليك أربعُة أشهٍر وعشرٌ 
                                            ً                              ٓب يكن من قومها وإ٪تا دخل عليها دخولو كاف خاطب ا يريد أف ٮتطبها، واختلف ُب سبب  -عنو رضي اهلل–

                       ُ                                                                      دخولو حسب الروايات اليت ن قلت، فجاء أنو قد خطبها وتزوجها وأ٧تب منها ابنو السنابل بن أيب السنابل، 
فعلى الرواية الثانية إف                        ً                                                وجاء أنو خطبها وكاف كهبل  وكاف معو شاب ففضلت الشاب عليو فقاؿ ىذه ا١تقولة، 

                                                                            ُ      صحت وكبل٫تا ال أعرؼ صحتهما ٖتتاج إٔب مراجعة، فعلى القوؿ الثا٘ب أخذ بعض الشراح أنو ي ستحب 
للفقيو إذا كانت لو مصلحة ُب أمر أال يفيت فيو، مثل ما قالوا: إف القاضي ال يقضي بعلمو أو ما كاف لو فيو 

٬تد لنفسو فيو منفعة. فكذلك ا١تفيت واستدلوا بقصة أيب مصلحة فبل يقضي لفروعو وال ألصولو وال ألمر 
أنو إ٪تا أخربىا من باب الورع  -رضواف اهلل عليهم–السنابل، وإف كاف ا٠ترب األوؿ وىو األرجى ُب الصحابة 

 واالحتياط أنو ال يكوف الزواج اآلف وإ٪تا يكوف بعد أربعة أشهر وعشر.
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ال يلـز منها كفارة اليمُت؛ ألف اٟتلف على غلبة الظن ال  ىنا واهلل :(واهلل ما أنِت بناكحٍ ) قولو:
يلـز منو اليمُت سواء على أمر ماض مثل ما حلف عمر اليمُت ١تا قاؿ: واهلل لقد نافق. أو على أمر مستقبل 

.              ً                                                     ٦تا يظنو صواب ا لنفسو، فبل يلـز كفارة اليمُت ٓتبلؼ ما كاف من باب العـز
ف العرب حُت أمست أي بعد الزواؿ، فكل ما كاف بعد الظهر تطلق ُب لسا :(حين أمسيتُ ) قولو:

يسمى مساء، ولذلك يقوؿ اإلماـ أٛتد: أىل مكة يقولوف: قبل الظهر أو قبل الزواؿ كيف أصبحت، فإذا 
زالت الشمس وأذف الظهر قالوا: كيف أمسيت. ولذلك قوؿ الصحابة ١تا سألوا النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب 

 ما أمسينا. ليس ُب الليل وإ٪تا ا١تراد بعد الزواؿ.اٟتج: رمينا بعد 
 فقو الحديث:

ا١تسألة األؤب: أـ ا١ترأة إذا توُب عنها زوجها فإهنا تعتد بوضع اٟتمل سواء كاف أقل من أربعة أشهر 
حينما قاال:  -رضي اهلل عنهم–                ً                                             وعشر أو أكثر خبلف ا ١تا جاء عن بعض الصحابة كعلي وابن عباس وغَت٫تا 

                                                 ً                                      تعتد بأبعد األجلُت. فإف وضعت ألقل من أربعة أشهر وعشر ا تنتظر حىت ٘تكث أربعة أشهر وعشر مثل ما 
، وإف وضعت بعد ذلك فإهنا تعتد باٟتمل، ونص حديث النيب صلى اهلل -رضي اهلل عنو–ظن أبو السنابل 

من الطبلؽ فإف ا١تعتدة من الطبلؽ تعتد بوضع ٛتلها طاؿ عليو وسلم صريح أهنا تعتد بذلك، ومثلو ا١تعتدة 
 أمده أو قصر، وال تعتد باألقراء وال بالشهور إذا علمت أهنا حامل.

ا١تسألة الثانية: ىذا اٟتديث يدؿ على أف انتهاء العدة بوضع اٟتمل ال بانتهاء النفاس؛ ألف النيب 
صلى اهلل عليو وسلم أفتاىا: بأهنا قد حلت حُت وضعت ٛتلها. فجعل العربة بوضع اٟتمل ال بالنفاس، 

ً                   وال أرى بأس ا أف تتزوج حُت وضعتولذلك يقوؿ ابن شهاب:  ديث النيب صلى اهلل ٟت-وإف كانت ُب دمها           
غَت أال يقرهبا زوجها حىت تطهر. ألهنا ٦تنوعة من الوقاع، ٓتبلؼ ا١تعتدة من القروء فإف ا١تعتدة  -عليو وسلم

من القروء الصحيح من قوٕب أىل العلم: أهنا ال ٗترج من عدهتا حىت تغتسل، ليس حىت تطهر بل حىت تطهر 
الثالث وقبل اغتسا٢تا فنحكم أف ىذا العقد باطل، ٬تب  وتغتسل، فلو تزوجها رجل بعد طهرىا من قرئها
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ُ       ُ ف إ ذ ا ت ط ه ر ف  ف أ ت وى ن  م ن  ح ي ث  أ م ر ك م  الل و  }إعادتو بعد اغتسا٢تا   ُ َ  َ  َ  ُ  ْ َ   ْ  ِ    ُ  ُْ َ   َ  ْ    َ [، وىذه اآلية ُب إحدى ٕٕٕالبقرة: { ] َِ  َ  َ 
 حُت.الوطأين فإف النكاح ُب كتاب اهلل ٭تتمل معنيُت: نكاح الوطء، ونكاح العقد، فهو بأحد النكا

 *** المتن ***
عن زينب بنت أـ سلمة قالت: ُتوفّْي َحِميٌم ألـ حبيبَة، فدعت بُصفرٍة فمسحْتو  - ٖٕٖ

)ال يحلُّ المرأٍة بذراعيها. وقالت: إنما أصنُع ىذا؛ ألني سمعُت رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ: 
 .زوٍج؛ أربعَة أشهٍر وعشًرا(ُتؤمُن باهلل واليـو اآلخِر أف ُتِحدَّ فوَؽ ثالٍث، إال على 

 الحميم: القرابة.
 :*** الشرح ***

ُب ذكر أحكاـ اإلحداد، وا١تراد باإلحداد ىو ما ٘تتنع منو ا١ترأة وىي أربعة  -رٛتو اهلل–شرع الشيخ 
 أشياء، وسنذكرىا ُب حديث أـ عطية ُب آخر الباب.

جعي يعٍت الطلقة األؤب والثانية فبإٚتاع أىل اٟتالة األؤب: ا١ترأة اليت تعتد إف كانت ا١ترأة ُب طبلؽ ر 
 العلم إهنا ال ٖتد بل السنة ٢تا واألفضل أف تتجمل لعل اهلل عز وجل أف ٬تعل الزوج يفيء إليها ويرجع إليها. 

                                       ُ                                               اٟتالة الثانية: أف تكوف معتدة من وفاة، فن قل إٚتاع على أهنا ٖتد ولكن نقل اإلماـ أٛتد عن اثنُت 
اٟتسن والشعيب أهنما قاال: ال نعلم اإلحداد. يقوؿ اإلماـ أٛتد: و٫تا إماما الفقو عند أىل من السلف و٫تا 

                                                                           ُ               العراؽ ولكن خفيت عليهم السنة. ٫تا جليبلف ُب علمهما وُب قدر٫تا وُب زماهنما وإليهما ي رجع العلم ومع 
ويؤخذ من قولو ويرد إال ذلك خفيت عليهما السنة ُب ثبلثة أحاديث ُب اإلحداد، ولذلك ما من امريء إال 

ً              ُ                     ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم، ىو الذي كبلمو ي قبل وجه ا واحد ا، فكل امريء ي عرض كبلمو على الكتاب        ً        ُ                                   
           ُ                                                                              والسنة إف ق بل وإال فبل، و٫تا إماماف عظيماف مقدماف خفيت عليهم السنة وإال فاإلٚتاع بعد ذلك منعقد 

 زوجها.على أف اإلحداد واجب على ا١ترأة إذا توُب عنها 
                                       ً      ً                                             اٟتالة الثالثة: إذا كانت ا١ترأة مطلقة طبلق ا بائن ا فهل ٖتد أـ ال؟ ٚتاىَت أىل العلم وىو الصحيح أهنا 

         ً                                                ال ٖتد خبلف ا لبعض الفقهاء فإهنم قالوا: ٖتد. والصحيح أهنا ال ٖتد.
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د: نقوؿ: إحداد ا١ترأة للوفاة على نوعُت: ُ                                      وا١ترأة اليت ٖت              
 جها، وىذا واجب.النوع األوؿ: اإلحداد على زو 

النوع الثا٘ب: اإلحداد على غَت زوجها، وىذا جائز لكن بشرط ال يكوف فوؽ ثبلثة أياـ؛ ٟتديث أـ 
 حبيبة الذي سنذكره بعد قليل.
 مفردات الحديث:

 .-ورضي اهلل عنها–ربيبة النيب صلى اهلل عليو وسلم  :(زينب بنت أـ سلمة) قولو:
أـ حبيبة بنت أيب سفياف زوج النيب صلى اهلل عليو وسلم، والذي  :(ُتوفّْي َحِميٌم ألـ حبيبةَ ) قولو:

 .-رضي اهلل عنو–توُب ىو أبوىا أبو سفياف بن حرب 
جاء ُب بعض التفسَت أف الصفرة طيب فيو صفرة، فأخذت ىذا الطيب  :(فدعت بُصفرةٍ ) قولو:

 فمسحتو بذراعيها تطيبت بو.
وُب رواية: وليس ٕب حاجة إٔب الطيب بعد وفاة النيب صلى اهلل  :(وقالت: إنما أصنُع ىذا) قولو:

عليو وسلم. فإف نساء النيب صلى اهلل عليو وسلم هنينا عن الزينة بعد وفاتو؛ ولذلك قصصن شعورىن كأمثاؿ 
ُ    اٞت مة.   

 فقو الحديث:
الغَت  ا١تسألة األؤب: وجوب اإلحداد على الزوج، وىذا إٚتاع ٤تكي بعد ا٠تبلؼ ا١تتقدـ الشاذ

 مقبوؿ على جبللة قدر من خالف؛ لورود النص بالوجوب أنو ٬تب اإلحداد.
ا١تسألة الثانية: مسألة أصولية وىي ٤تل إشكاؿ: أف األمر بعد النهي ال يدؿ على الوجوب، فكيف 

 حكمنا بالوجوب؟ نقوؿ: لؤلحاديث األخرى اليت دلت واإلٚتاع ا١تنعقد كما ذكر ذلك ابن عبد الرب.
الثالثة: أف اإلحداد على غَت الزوج بعد الوفاة ٬توز ثبلثة أياـ وال ٬توز الزيادة عليو، فبل ٬توز  ا١تسألة

للمرأة أف ٘تتنع من ا٠تروج، أو ٘تتنع من الطيب، أو ٘تتنع من الزينة، أو ٘تتنع من ا٠تطاب ألجل وفاة غَت 
أنو ٛتيم ٢تا من أحب الناس إليها  ١تا مات أبوىا مع -رضي اهلل عنها–زوجها فبل ٬توز؛ ولذلك أـ حبيبة 
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اللهم متعٍت بزوجي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، وبأيب أيب سفياف، وبأخي وُب اٟتديث أهنا قالت: 
إنك سألت اهلل آلجاؿ مضروبة، وآثار موطوءة، وأرزاؽ )معاوية، فقاؿ ٢تا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: 

، وال يؤخر منها شيئا بعد حلو، ولو سألت اهلل أف يعافيك من عذاب مقسومة، ال يعجل شيئا منها قبل حلو
، ٖتب أباىا وأخاىا ومن ٤تبتها ألبيها قالت ىذا الدعاء، ومع (ا لكُب النار، وعذاب ُب القرب لكاف خَتً 

 ذلك جاءت بالطيب فتطيبت، فبل ٬توز المرأة أف ٖتد فوؽ ثبلثة أياـ على غَت زوج.
                                       ُ                        عض أىل العلم من مشاٮتنا أف من ىذا اٟتديث ي ستدؿ على أنو ٬توز اٞتلوس ا١تسألة الرابعة: أخذ ب

رٛتو –للعزاء ُب البيوت ثبلثة أياـ، وىذا يأخذ بو ا١تشايخ الكبار عندنا، وىذا استدالؿ الشيخ عبد العزيز 
روج من البيت يستدؿ هبذا اٟتديث على أف العزاء ٬توز ثبلثة أياـ قاؿ: ألنو فيو نوع إحداد. منع من ا٠ت -اهلل

 ولزـو للبيت الرجل وأىل ا١تيت، ففيو نوع إحداد.
د؛ ألف النيب صلى  ُ                ا١تسألة ا٠تامسة: استدؿ بعض أىل العلم هبذا اٟتديث على أف غَت ا١تسلمة ال ٖت                                                                  

، فغَت ا١تؤمنة مثل الذمية ال ٖتد، ونقوؿ: ىذا )ال ٭تل المرأة تؤمن باهلل واليـو اآلخر(اهلل عليو وسلم قاؿ: 
 َت صحيح فا١تقصود من ىذا اٟتديث األجر على اإلحداد وأما الذمية فإهنا ٖتد؛ ألنو ١تصلحة الزوج.غ

 سؤاؿ ورد للشيخ:
 ؟.٘ٗ:ٛٚ]...[  س:
جاءنا تعميماف ألئمة ا١تساجد ُب ا١تملكة كلها أحد٫تا ُب حياة الشيخ ابن باز، والثا٘ب اآلف ُب  جػ:

نع أف األئمة أف يفتوف ُب مسائل الطبلؽ، والسلف  ُ                                            حياة ا١تفيت ووقع عليو كل إماـ ُب ا١تملكة ٯت  رضواف اهلل –                                     
ً                  منذ الزماف األوؿ كانوا ٬تعلوف أ ناس ا ٥تتصُت بالطبلؽ، فق -عليهم د جاء عند أيب خيثمة صاحب التاريخ أنو                               ُ  

كاف أىل ا١تدينة إذا جاء الطبلؽ وجهوا السؤاؿ إٔب سعيد بن ا١تسيب فكاف ىو الذي يفيت ُب الطبلؽ، ٓب 
، وألف باب الطبلؽ من أخطر األبواب ويًتتب عليو إباحة -رضي اهلل عنو–يكن يفيت ُب ا١تدينة إال ىو 

زوجتو وىو نكاح باطل فيها حدود زنا وىو من أخطر األمور، ولدقة فروج، وإذا حكمت المريء بأف ىذه 
ىذه ا١تسائل من جهتُت: من جهة قوة ا٠تبلؼ ُب بعض ا١تسائل، ومن جهة ٖتقيق ا١تناط فيها، إذ على 
سبيل ا١تثاؿ لو قلنا: إف الغضب ثبلث درجات: درجة ٣تمع على وقوع الطبلؽ فيو، ودرجة ٣تمع على عدـ 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜ٘ٓٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

و، ودرجة وسط بينهما، فتمييز ىذه الدرجة من أشكل ا١تسائل، ولذلك ١تا يقع اإلشكاؿ وقوع الطبلؽ في
فيها واضح وبُت، فلذلك أحيل ٖتديد الطبلؽ ومسائل الطبلؽ إٔب ا١تفيت أو ٤تاكم الضماف واألنكحة 

خطَتة ا١توجودة ا١تختصة لضبط ىذا الباب ٠تطورتو، فيًتتب عليو إباحة فروج، ونسب أبناء، وىذه مسائل 
ً                                                                                           جد ا ولذلك ىذا ألنو لو تعلق بالناس ومتعدي الواجب ضبها وىي طريقة السلف منذ الزماف األوؿ، السلف    
كانوا ٬تعلوف لباب الطبلؽ خاص كما ذكرنا كاف ا١ترجع إليو لسعيد بن ا١تسيب ُب ا١تدينة، وللحج فقد جاء 

لما مات قالوا: ال يفيت إال ابن جريج. فبعض أف خلفاء بٍت أمية كانوا يقولوف: ال يفيت ُب اٟتج إال عطاء. ف
 األبواب ال يفيت هبا أي أحد.
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 ٔٗالشريط: 
 *** المتن ***

)ال ُتِحدُّ امرأٌة على ميٍت فوَؽ عن أـ عطيَة؛ أفَّ رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  - ٕٖٗ
ا إال ثوَب َعْصٍب، وال تكتِحُل، وال ثالٍث، إال على زوٍج؛ أربعَة أشُهٍر وعشًرا، وال تْلبُس ثوبًا مصبُوغً 

 .تمسُّ ِطيًبا إال إذا طهرْت؛ نُبذًة من ُقْسٍط أو َأْظفاٍر(
 العصب: ثياٌب من اليمن فيها بياٌض وسواٌد.

 :*** الشرح ***
ُ                  ُب باب العدد أربعة أحاديث؛ حديث س بيعة وزينب عن أـ  -رٛتو اهلل–ذكر الشيخ عبد الغٍت                                 

عجب  -رٛتو اهلل–، ومر معنا أف اإلماـ أٛتد -رضي اهلل عن اٞتميع–أـ سلمة حبيبة، وحديث أـ عطية و 
من فقيهي العراؽ اٟتسن بن أيب اٟتسن البصري، وعامر بن شراحبيل الشعيب حينما ٓب تبلغهما السنة ُب 
اإلحداد للمرأة إذا مات عنها زوجها، وىل العجب من اإلماـ أٛتد إ٪تا ىو للداللة على ضعف بٍت آدـ، 
وأنو رٔتا يفوتو مهما اتسع علمو وزاد وكثر اطبلعو فإنو ال بد أف يفوت عليو من العلم الشيء الكثَت، وُب 

 ىذا تبيُت لطالب العلم أال يعجب بنفسو، وأال يغًت بأمره، وإ٪تا ينسب الفضل والعلم هلل سبحانو وتعأب.
 مفردات الحديث:

، )ال ٖتد امرأة(قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم:  :(ال ُتِحدُّ امرأٌة على ميٍت فوَؽ ثالثٍ ) قولو:
)ال ٭تل المرأة تؤمن باهلل : -رضي اهلل عنها–ىذه مطلقة وٓب تقيد با١تؤمنة مثل ما جاء ُب حديث أـ حبيبة 

ً                   ، فهي مطلقة فتشمل ا١تسلمة وغَتىا، ولذلك فإف اإلحداد ليس خاص ا با١تسلمات بل إنو واليـو اآلخر(                                                        
 الذمية. ُ              ي شرح حىت للزوجة

بُت النيب صلى  :(ال ُتِحدُّ امرأٌة على ميٍت فوَؽ ثالٍث، إال على زوٍج؛ أربعَة أشُهٍر وعشًرا) قولو:
اهلل عليو وسلم مقدار العدة اليت تكوف للمتوَب عنها زوجها، والتقدير بأربعة أشهر وعشر ألىل العلم فيها 

 قوالف:
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هر منها بثبلثُت، فتكوف األربعة أشهر مائة القوؿ األوؿ: أف ىذه األشهر األربعة ٭تسب كل ش
د  ُ   وعشرين يوم ا، وعشرة أياـ فيكوف اجملموع: مائة وثبلثُت يوم ا، فيقولوف: كل امرأة مات عنها زوجها فإهنا ٖت                                            ً                                         ً         
د أربعة أشهر  ُ              وتعتد مائة وثبلثُت يوم ا إ ال ُب حالة واحدة: إذا وافقت وفاة الزوج رأس الشهر القمري فإهنا ٖت                                                                  ً                   

واء كانت ثبلثُت أو تسعة وعشرين وتزيد عليها عشرة أياـ بلياليهم، ىذا ىو مشهور ا١تذىب وىو قوؿ تامة س
 أكثر أىل العلم.

يعٍت تسعة –                                       ً                               القوؿ الثا٘ب: أف التقدير يكوف باألشهر مطلق ا بغض النظر ىل ًب الشهر أـ نقص 
كانت ُب أثنائو فتحد ا١ترأة أربعة   وبغض النظر ىل الوفاة كانت على رأس الشهر أـ -وعشرين كاف أو ثبلثُت

                                                                                             ً    أشهر كاملة وال تعتد باألياـ ٍب تزيد عليها عشرة أياـ. وُب الغالب أف عدهتا تكوف أقل من مائة وثبلثُت يوم ا، 
 .-رٛتو اهلل–وىذه رجحها كثَت من ا١تشايخ ومنهم الشيخ ابن باز 

لقوؿ األوؿ: أنو يؤخذ بالقوؿ األوؿ واألحوط واألًب؛ لقوة ا٠تبلؼ ُب ا١تسألة وألف اٞتمهور على ا
                                               ً                                                 فنقوؿ: إف العدة تقدر باألياـ فتكوف مائة وثبلثُت يوم ا إال إذا كانت الوفاة على رأس الشهر فتقدر باألشهر 

 ويزاد عليها بعشرة أياـ بلياليهن، ىذه مسألة.
سب؟ ٔتعٌت أف الفقهاء يقولوف: إف اليـو يتبع  ُ                                          ا١تسألة الثانية: أف اليـو مىت ٭ت  الليل. فاليـو يتبع الليل                             

الذي قبلو، فإذا قلنا: إف رجل مات عن امرأتو اليت سوؼ تعتد عنو، مات ُب أوؿ الليل ا١تغرب فبل شك أف 
 ، سب؛ ألنو مات ُب أوؿ اليـو ُ                          هناية عدهتا تكوف عند غروب مشس اليـو ا١تتمم للواحد والثبلثُت، ىذا اليـو ٭ت                                                                   

                                       ً       ً         ؿ الليل، مات عند أذاف ا١تغرب فاستكملت يوم ا كامبل  ٍب تتبعو ىذه صورة متفق عليها: إذا مات ُب أو 
باألياـ الباقية على اٟتساب الذي ذكرت قبل قليل، ىذا ببل إشكاؿ، لكن لو كاف موت الرجل ُب أثناء الليل  

 كأف يكوف ُب نصفو أو ُب آخره أو ُب النهار، فؤلىل العلم فيو ثبلثة طرؽ:
     ُ              ً                                      ا أف ت كمل اليـو أربع ا وعشرين ساعة يعٍت ٜتسة فروض. فإذا مات الطريقة األؤب: أهنا ال بد ٢ت

                                                                   ً                 العصر فبل ٨تكم أهنا ٗترج من عدهتا إال إذا صلت الظهر عند ٘تاـ مائة وثبلثُت يوم ا، يعٍت ال بد لكي 
٨تسب أنو يـو ال بد أف تصلي ٜتس صلوات، مات العصر إذف ا١تغرب العشاء الفجر الظهر العصر، فإذا 

عند ٘تاـ ا١تائة والثبلثُت يـو نقوؿ: إهنا جاز ٢تا أف ٗترج من عدهتا؛ ألهنا ٘تت أربع وعشرين  صلت العصر
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  ً                                                                                    يوم ا، وذكرت قاعدة ُب باب ا١تسح على ا٠تفُت وُب باب قصر الصبلة أربعة أياـ بلياليهن وىذه قاعدة 
فا١تراد بو الصلوات، ٜتس                                                    ُ                   مضطردة كما ذكر القاضي عبلء الدين ا١ترداوي: أف كل أمر ق در باليـو والليلة 

 صلوات، فقدٯتا ما كانوا يعرفوف الساعة، الساعة أربعة، ٜتسة، ٓب تكن عند عامة الناس يعرفها.
. فإذا مات ُب أوؿ الليل فبل بد أف تأخذ إما أف ٗترج الفجر أو  الطريقة الثانية: أف العربة بطرُب اليـو

.ا١تغرب أحد ىذين الوقتُت؛ ألف العربة بطرُب   اليـو
 . الطريقة الثالثة: أف العربة بنهاية اليـو فقط. فبل ٗترج من العدة إال عند أذاف ا١تغرب؛ ألنو ٘تاـ اليـو
ً                                                                               فدائم ا يكوف خروجها من عدهتا عند غروب الشمس، وعلى ذلك فقد يكوف بعض يـو أحد األياـ وىو      

، فلو أف زوجها مات ُب النهار فه ، فسقط                             ً                              اليـو األوؿ بعض يـو وليس كامبل  ذا اليـو ٭تسب إٔب ا١تغرب يـو
.  عنها يـو

أف العربة بالقوؿ األوؿ، العربة بالوقت الذي مات فيو  ولعل األقرب واألحوط في ضبط األياـ:
 الزوج باٟتساب األوؿ.

ا١تسألة الثالثة: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب ٭تل اإلحداد على الزوج إال ُب عدة الوفاة، وبذلك 
                                                                        ً                نو ال إحداد ُب غَت عدة الوفاة، ومن قاؿ من أىل العلم: إف ا١ترأة إذا كانت بائن ا فإهنا ٖتد. قولو يدؿ على أ

)ال ٖتد امرأة إال          ُ                                                              ضعيف وإف ن قل عن بعض فقهاء السلف ا١تتقدمُت؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
 ، وىي عدة الوفاة.على زوج أربعة أشهر وعشرًا(

 ٭تـر على ا١ترأة احملدة فعلها؟. ما ىي األشياء اليت س:
                                                                ُ              ا١ترأة احملدة ٝتيت ٤تدة من باب اإلحداد أي االمتناع، فاٟتد من باب ا١تنع، فت منع من أشياء  جػ:

 معينة، وجاء الشرع ٔتنع ا١ترأة من أشياء:
 ُ        ي باح إ٪تا األمر األوؿ: أنو ال ٬توز للمرأة ُب أثناء عدهتا أف تتزوج، ٭تـر الزواج، و٭تـر ا٠تطبة، والذي 

 ىو التعريض بالنكاح، وسبق معنا أمثلة ٢تذه ا١تسألة.
األمر الثا٘ب: أنو ٭تـر على ا١ترأة ا٠تروج من البيت الذي مات زوجها فيو؛ ٟتديث فريعة أخت أيب 

أنو ١تا مات زوجها أتت النيب صلى اهلل عليو وسلم وذكرت لو أف زوجها  -رضي اهلل عنو–سعيد ا٠تدري 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٙٓٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

٢تا سكٌت وال نفقة وأنو ال أحد ٢تا ُب ا١تدينة، فأرادت أف ٗترج إٔب أىلها، فاستأذنت النيب مات وٓب يًتؾ 
صلى اهلل عليو وسلم فأذف ٢تا، ٍب ١تا كانت ُب طرؼ ا١تسجد، وُب رواية: البيت، أمرىا أف ترجع إليو فقاؿ: 

، فبل ٬توز للمرأة ب أجلو()امكثي حىت يبلغ الكتا، فلما أعادت عليو ا١تسألة قاؿ: )أعيدي علي مسألتك(
 أف ٗترج من البيت الذي مات زوجها عنها فيو.

يقوؿ الفقهاء: ال ٬توز ٢تا أف ٗترج واألصل عدـ اٞتواز، لكن ٬توز ٢تا ا٠تروج ُب الليل للضرورة، 
و٬توز ٢تا ا٠تروج ُب النهار للحاجة. فيفرقوف بُت خروجها ُب الليل فيكوف للضرورة كأف ٖتتاج إٔب مستشفى 
                                     ً       ً                                         ّ   خشية ىبلؾ نفسها أو ٨تو ذلك من األمور ليبل  أو هنار ا، وأما ُب النهار فإهنا ال ٗترج إال للحاجة، ومث ل 
الفقهاء للحاجة بأمور؛ كأف ترعى ماشيتها، أو هتتم بأمرىا، أو تشًتي حاجة ٢تا، قالوا: ولو كاف ىناؾ يوجد 

ؿ: ٬توز ٢تا أف ٗترج لتشًتي حاجتها ُب من يكفيها مؤنتها. فقد يوجد من يكفيها مؤنتها ومع ذلك نقو 
خرجت ُب النهار لتسأؿ النيب صلى اهلل  -رضي اهلل عنها–                                     ُ      النهار. والدليل على ذلك كثَت منها: أف ف ريعة 

عليو وسلم، فهو ٟتاجة، إذف ا١ترأة ٬توز ٢تا أف ٗترج مع أنو كاف بإمكاهنا أف تنيب غَتىا ليسأؿ النيب صلى 
ك خرجت بنفسها، فدؿ على أف ا١ترأة ٬توز ٢تا أف ٗترج لعملها إف كانت ذات اهلل عليو وسلم، ومع ذل

عمل، و١تراجعات مستشفى وإف كانت حاجة وليست ضرورة، للقياـ بزراعة، ْترث، برعي غنم، بالتسوؽ 
                                                   ً          للحاجيات وليس للتكميليات، طعامها وغذاؤىا وتشًتي خبز ا و٨تو ذلك.

وىذا –قالوا: لو أف ا١ترأة  -رٛتهم اهلل–حق ٔتا ذكره الفقهاء ومن األشياء اٟتاجية اليت ٯتكن أف تل
ضاقت من البقاء ُب البيت. حينما ٬تتمع للمرأة عدـ  -يكوف كثَت للنساء عندما يكن ُب فًتة اإلحداد

خروجها من بيتها مع وفاة زوجها مع ما يأتيها من ىم من الشيطاف، وٗتويف ٢تا ٦تا سيكوف رٔتا يأيتها نوع 
                              ُ                                                   ر وضيق النفس و٨تو ذلك، ىذه قد ت لحق وقد أ١تح ٢تا بعض فقهاء الشافعية وبعض اٟتنابلة أنو من الكد

ً                 ٬توز ٢تا أف ٗترج لكي تزيل ما ُب نفسها، يقولوف: ال للتنزه. لكن إذا ضاؽ عطنها جد ا جاز ٢تا أف ٗترج                                                                          
إليو فبل ٬توز ا٠تروج إال        ً                                                             لكن هنار ا دوف الليل؛ ألف ىذا أمر حاجي، أما ٣ترد التنزه وىي ليست ُب حاجة 

 للحاجة، ىذا األمر األوؿ.
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الثا٘ب: أهنم يقولوف: إذا كانت ال ٗترج من بيتها إذف من باب أؤب ال ٬توز ٢تا السفر. ألف السفر 
خروج من البيت وزيادة، مىت ٬توز ٢تا االنتقاؿ من ىذا البيت إٔب غَته؟ قالوا: إذا كاف عليها ىي ضرر ُب 

ا١تكاف الذي ىي فيو يكوف فيو خوؼ عليها، أو أف يكوف خارج عن قدرهتا من حيث نفسها. كأف يكوف 
اإل٬تار، والفقهاء تكلموا ىل مؤنة كراء ا١تعتدة احملدة يكوف عليها أـ من ماؿ زوجها؟ قوؿ ٚتاىَت أىل العلم 

الكراء يبقى أنو تكوف عليها ىي فبل يلـز من ماؿ الزوج إال أف يكوف البيت ملكو فتبقى ُب ملكو، لكن 
عليها ىي  عند وجود ا١تنازعة وا١تخاصمة بُت باقي الورثة، فإف خرجت ا١تؤنة عن ا١تعتاد أو كانت غَت قادرة 

، فلو رأيت -رضي اهلل عنها–على مؤنة البيت جاز ٢تا االنتقاؿ عنو، وما عدا ذلك فبل؛ وٟتديث فريعة 
                                       ً  يكفي أمرىا ألف أخاىا أبا سعيد كاف موجود ا. حا٢تا ٓب يكن عندىا ا١تاؿ الكاُب لزيادة مؤنتها وإ٪تا

 ما حد البيت؟. س:
                                                                         ُ        ً  حد البيت مثل ما ذكرنا ُب حد ا١تسجد، كل ما كاف لو سور، ما داـ سور واحد فإنو ي عترب بيت ا  جػ:

ً                                                        ُ                                 واحد ا، وعلى ذلك فلو كاف البيت ُب طابقُت، ويسكن الطابق الثا٘ب أ ناس آخروف جاز ٢تا أف تنتقل للطابق     
؛ ألنو بيت واحد، سور واحد، لو كاف بيتُت متجاورين وليس بينهما سور فكذلك ٬توز ٢تا أف تنتقل اآلخر

 للبيت الثا٘ب؛ ألنو ُب حكم البيت الواحد.
رضي اهلل –األمر الثالث: ال ٬توز للمرأة احملدة أف تتطيب. والدليل عليو مفهـو حديث أـ حبيبة 

، فيو استثناء )وال ٘تس طيًبا(اؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: السابق، ونص حديث أـ عطية حينما ق -عنها
 سأذكره بعد قليل.

األمر الرابع: أهنا ٖتـر عليها الزينة. والزينة يقولوف: أربعة أشياء كلها جاءت ُب حديث النيب صلى 
 اهلل عليو وسلم:

، وقد )وال ٗتتضب(لم: أوؿ ىذه الزينة: قالوا: زينتها ُب يدىا. ولذلك قاؿ النيب صلى اهلل عليو وس
)وال عند أيب داود وأٛتد أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  -رضي اهلل عنها–جاءت ُب حديث أـ سلمة 

، فنهى النيب صلى اهلل عليو وسلم عن االمتشاط )وال ٘تتشط باٟتناء فإنو خضاب(، وُب رواية: ٗتتضب(
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عل باٟتناء فإنو خضاب، وُب معٌت ىذه الزينة اليت تكوف  عل من أصباغ على األظافر، وما ٬ت  ُ    على اليد ما ٬ت                               ُ             
 من زينة ُب ٨توىا.

الزينة الثانية: ما يكوف من الزينة ُب الوجو، وقد نص عليو النيب صلى اهلل عليو وسلم حينما قاؿ: 
ج ، وسيمر معنا بعد قليل باستثناءاتو، وُب معناه ما يضعو النساء ُب وجوىهن من أدوات ا١تكيا )وال تكتحل(

 وغَتىا بل ىو ُب معٌت الكحل وزيادة.
الزينة الثالثة: ما يوضع على اٞتسد من حلي من ذىب وفضة و٨توىا، وقد جاء ُب رواية عند أيب 

ً                                                        داود وأٛتد أيض ا من حديث أـ سلمة القادـ أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  ، فبل )وال تلبس حلية(            
 حىت ا٠تاًب ولو ٓب ٮترج إال بالقص فيجب عليها أف تقصو. تلبس ا١ترأة حلية فيجب أف تزيل كل اٟتلية

 الزينة الرابعة: الزينة ُب الثوب.
ىذه أربعة أشياء من الزينة ٖتـر على ا١ترأة؛ زينتها ُب وجهها، وُب يدىا، وُب بدهنا باٟتلي، وُب ثوهبا، 

قبل قليل ٬توز للمرأة، فيجوز للمرأة  وما عدا ىذه األربع من الزينة، وما عدا األربعة أمور العامة اليت ذكرناىا
أف تغتسل، و٬توز للمرأة أف ٘تتشط بغَت طيب أو خضاب، و٬توز للمرأة أف تتنظف، وأف تزيل شعر جسدىا، 
وأف تقص شعرىا، فلو ٕتملت ا١ترأة بقص شعرىا ٬توز، فليس كل زينة ٦تنوعة، ٦تنوع فقط األمور األربع اليت 

ً   وسلم، و٢تا استثناءات سنذكرىا بعد قليل وا٠تبلؼ فيها، و٬توز للمرأة أيض ا نص عليها النيب صلى اهلل عليو                                                                 
أف تستخدـ الصابوف واألشناف وغَته، و٬توز للمرأة أف تكلم الرجاؿ ما ٓب يكن فيو خضوع بالقوؿ كأي امرأة 

أف ترقى إٔب أخرى، و٬توز للمرأة أف ترى الرجاؿ النظر ا١تباح، و٬توز للمرأة أف تنظر للقمر، ٬توز للمرأة 
البيت، كل ىذه األمور يظن بعض الناس أف ا١ترأة ٦تنوعة منها، وكل ىذه األمور جائزة ما عدا ما ذكرنا، وما 

 .-رضي اهلل عنها–ذكره الناس إ٪تا ىو من بقايا اٞتاىلية كما سيأٌب بعد قليل ُب حديث أـ سلمة 
ولكل واحد منها استثناءات ما عدا اٟتلي ىذه األمور األربعة من الزينة ىي اليت جاءت هبا السنة، 

                                                                                          ً  فبل استثناء لو، وقد ورد ُب السنة استثناؤىا، واختلف العلماء ُب ضابط االستثناء، وسنمر عليها واحد ا 
ً                                     واحد ا ْتسب ما جاء ُب ىذه األحاديث اليت معنا.     



 

 
 

ٔٓٙ
ٙ 

 شرح عمدة األحكاـ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

رأة ٭تـر عليها الزينة ىذه اٞتملة تدؿ على أف ا١ت :(وال تْلبُس ثوبًا مصبُوًغا إال ثوَب َعْصبٍ ) قولو:
      ُ                        ، فبل ي لبس، واستثٌت النيب صلى اهلل )ال تلبس ثوبًا مصبوًغا(ُب ثوهبا، ولذلك قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

عليو وسلم ُب اٟتديث ثوب العصب، وثوب العصب كما ذكر اٟتافظ عبد الغٍت ىي ثياب من اليمن فيها 
–عن صورة من اللباس واستثٌت صورة أخرى اختلف العلماء بياض وسواد، ١تا جاء ىذا اٟتكم ُب النهي 

شراح اٟتديث ُب ٛتل ىاتُت الصورتُت على أي معٌت، يعٍت ما ىي القاعدة اليت ٕتعل ا١تمنوع  -رٛتهم اهلل
وا١تباح؟ فقيل: إف ا١تصبوغ بغَت األبيض واألسود ٦تنوع، وأما األبيض واألسود فإنو جائز. من أين جاءوا هبذا؟ 

، جاء ُب تفسَت ثوب العصب أنو ما كاف )وال تلبس ثوبًا مصبوًغا إال ثوب عصب(ديث قالوا: من اٟت
    ً                                                                             ً           مصبوغ ا بالبياض والسواد. ولذا قالوا: كل لوف غَت ىذين اللونُت وما ُب حكمهما ىناؾ ألوان ا قريبة من 

ً                                           األسود كالك حلي الذي يكوف غامق جد ا قريب من السواد ىذا أباحوه. إذف ىذه طريقة                      ُ ، فنظروا ُب الزينة إٔب          
 نوع اللوف.

ّ                                       ُ     الطريقة الثانية لشراح اٟتديث والفقهاء: من فس ر ثياب العصب بأهنا ثياب اليمن اليت كانت ت صبغ                                            
ُ                        ُ       قبل النسج، وبناء على ذلك قالوا: إف الثوب إذا ص بغ بعد نسجو ح رـ  على احملدة لبسو، وإذا ص بغ قبل   َ             ُ                                              

ً                                          وىذا قوؿ أيض ا معترب كالقوؿ األوؿ مشهور لبعض أىل العلم،    ُ        ٍب ن سج جاز. -     ُ        يعٍت ص بغ كخيوط–نسجو             
 فنظروا إٔب وقت صبغو.

الطريقة الثالثة: قالوا: إف العربة بالزينة فقط. بأف يكوف ثوب زينة، ولذلك استنكروا على أصحاب 
ألف الذىب القوؿ األوؿ والثا٘ب، قالوا: ٘تنعوف من ثياب مصبوغة رخيصة وتبيحوف ثياب اٟترير بل والذىب. 

                                                       ً     ً                                 واٟترير ليست مصبوغة، فلو لبست امرأة ثوب حرير أو لبست ثوب ا مرصع ا بالذىب قلتم ٢تا ٬توز، ومنعتموىا 
من ثوب ٓتمس رياالت ال لشيء إال ألف لونو أخضر أو أٛتر، ىل ىذا من مقاصد الشرع؟ ال، ليس 

ً                             ا١تقصود ذات اللوف، الشرع دائم ا ال ينيط بالشيء وإ٪تا ١تعا٘ب فبل بد من ا١تناسبة ما أمكن، ولذلك                             
نع منو، وىذا الذي اختاره ابن القيم وأطاؿ ُب االستدالؿ  ُ                                                    الصحيح: أنو كل ما كاف ثوب زينة فإف ا١ترأة ٘ت                                           

نع منو ا١ترأة، كل ثوب ٚتاؿ تتجمل بو ٘تتنع منو. ُ                                            عليو وىو األقرب لظواىر السنة أف كل ثوب زينة ٘ت                                              
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وب ثوب خدمة ولكنو فيو ألواف، بعض الناس يلبس ُب بيتو بقي عندنا صورة واحدة: لو كاف الث
ثوب خدمة، الفرؽ بُت ثوب الزينة وا٠تدمة؟ ثوب الزينة إذا جاءىا ضيوؼ مستعدة أف ٗترج بو، تتقبل 
الضيوؼ هبذا الثوب ليس ثوب بيتها، ىذا الفرؽ بُت ثوب الزينة أو تلبسو لزوجها، ا١ترأة تلبس لزوجها ثوب 

ُ  ٚتاؿ، أليست س ب                                              ً      ٕتملت، غَتت ثوهبا فسخت ثوب ا٠تدمة للثوب ولبست ثوب ا فيو  -رضي اهلل عنها–يعة            
لوف أو صبغ وىكذا، فنقوؿ: لو كاف  الثوب ثوب خدمة ليس ثوب زينة ولكن فيو لوف نقوؿ: من باب 

يعٍت ال األؤب فقط تركو موافقة لظاىر اٟتديث، وأف يكوف اللوف أقرب إٔب الغامق إف صح التعبَت أو البياض، 
         ً     ً                                        ً     ً                                   يكوف لون ا فاقع ا، حىت لو كاف أٛتر غامق، ا١تهم أال يكوف لون ا فاقع ا؛ ألف األلواف الفاقعة ىي ثياب زينة.

 .-رضي اهلل عنها–وىو اٞتماؿ ُب الوجو وسنتكلم عنو ُب حديث أـ سلمة  :(وال تكتِحلُ ) قولو:
ىذه اٞتملة تدؿ على ٖترٙب  :(َأْظفارٍ  وال تمسُّ ِطيًبا إال إذا طهرْت؛ نُبذًة من ُقْسٍط أو) قولو:

 -رضي اهلل عنها–                                  ً                                          الطيب، فإنو ال ٬توز للمرأة أف ٘تس طيب ا إذا كانت ٤تدة؛ ٢تذا اٟتديث، وٟتديث أـ حبيبة 
                                                ُ          ً     ً     ُ                       السابق، ولكن استثٍت ُب ىذا اٟتديث أف تستخدـ ا١ترأة ن بذة أي شيئ ا يسَت ا من ق سط أو أظفار وُب رواية: 

، جاءت ثبلث روايات: بػ أو، وبػ الواو، وبػاإلضافة، وعلى )من قسط وأظفار(، وُب رواية: )من ُقسط أظفار(
         ُ                                                                               العمـو الق سط واألظفار سواء كاف منفصلُت أو ىو أمر واحد وىو قسط األظفار ىو نوع من الطيب يكوف 

النيب صلى اهلل عليو وسلم                  ُ                                                           أسود ٕتعلو ا١ترأة ت تبع بو الدـ بعد انتهاء حيضها إلذىاب الرائحة الكريهة، فاستثٌت 
                                                                           ُ                من استخداـ الطيب ىذه الصورة، وعلى ذلك استنبط الفقهاء قاعدة: أف الطيب إذا است خدـ لغَت التطيب 
             ُ                                                                            جاز، مثل كأف ي ستخدـ كما جاء ُب اٟتديث ىنا لقطع الرائحة؛ وألف ا١ترأة كما ذكر النيب صلى اهلل عليو 

بع الدـ لكي ينقطع ٔتسكة، قيل: إهنا القطنة، وقيل: إنو ا١تسك، ، ١تا قاؿ: أهنا تت)تتبعو ٔتسكة(وسلم قاؿ: 
 فهو نوع من الطيب فيقطع الدـ عن ا١ترأة، أو أهنا تقطع الرائحة، فلو فائدة طبية.

                              ُ                                                     ومن األمثلة: لو أف ا١ترأة مرضت وك تب ٢تا ُب عبلجها أمر فيو طيب، وصف ٢تا الطبيب أو البيطار 
از ٢تا من باب العبلج؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم استثٌت، ولذلك نقوؿ:               ُ          ً   أو العطار أمر ي ستخدـ طيب ا ج

 إف القاعدة ا١تستثٌت ىو استخدامو لغَت الطيب.
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                                                                      ً               ً  ومن األمثلة ُب عصرنا وعليو فتوى ا١تشايخ: قالوا: لو أف امرأة استخدمت صابون ا أو شامبو مطهر ا 
ف كاف فيو رائحة. ولذلك بعض النساء احملدات لرأسها ال ألنو طيب ولكن ألنو منظف. فنقوؿ: ٬توز وإ

                                                   ً                                  تبحث عن الصابوف الذي ال طيب فيو تقصده، فنقوؿ: ليس الزم ا ذلك؛ ألجل أف االستخداـ أنو صابوف 
                                                  ُ                ً ُ                     للتنظف وليس للطيب، لكن ىناؾ من الصابوف ا١تعروفة ما ي ستخدـ لطيبو أصبل  ي قصد طيبو فهذا ال ٬توز 

 ويعرفو النساء.للمحدة أف تستخدمو، ىذا معروؼ 
                               ُ                                ً              ً    أما الزعفراف فقد ذكرنا قبل أنو ي ستخدـ ثبلث استخدامات؛ يستخدـ طيب ا، ويستخدـ طعام ا، 
           ً                                                                           ويستخدـ صبغ ا، فلو أف ا١ترأة صبغت ثوهبا بزعفراف فنقوؿ: ال ٬توز؛ ألنو مصبوغ داخل ُب اٟتديث، وُب 

ً        الزماف األوؿ كانوا يصبغوف بالزعفراف، وكاف يتطيبوف أيض ا بالزع ً              فراف فلو جعلتو طيب ا نقوؿ أيض ا: ال ٬توز. لو                                                              ً                  
جعلتو ُب طعامها فهذا ٬توز، ومشهور ا١تذىب أنو ال ٬توز، ولذلك ا١تشايخ يقولوف: األحوط تركو مراعاة 
للخبلؼ، وقد ذكرت أكثر من مرة قاعدة مراعاة ا٠تبلؼ: أف ما كاف من باب األحوط أو الكراىة يقاؿ: 

كاف الدليل ال يدؿ عليو صراحة، فالزعفراف على القاعدة اليت مشينا عليها وىي من باب مراعاة ا٠تبلؼ وإف  
قاعدة االستثناء ىو جائز للمرأة لكن األحوط لوجود ا٠تبلؼ ُب ا١تسألة وىو خبلؼ قوي أف تًتكو، ومثلو 

، فاألحوط للمحـر أف يًتؾ الزعفراف وإال لو شربو ٓب نوجب عليو الفدية؛ أل ف الراجح يقاؿ بالنسبة للمحـر
            ً        ُ        ً   أنو ليس طيب ا إذا است خدـ طعام ا.

                                    ً                                             بقي مسألة ا٠تضاب، فإف ا٠تضاب ال ٬توز مطلق ا سواء كاف على يد أو على الرأس فالنيب صلى اهلل 
، فعلل النيب صلى اهلل عليو وسلم بكونو خضاب، )وال ٘تتشط احملدة ْتناء؛ ألنو خضاب(عليو وسلم قاؿ: 

                             ً                           ز، وا١تذىب أنو ال ٬توز ا٠تضاب مطلق ا حىت ٟتاجة، ٟتاجة مثل ماذا؟ فكل صورة من صور ا٠تضاب ال ٕتو 
                                                  ً                      ً                حينما يكوف الشخص من باب التداوي على قدميو، يعٍت مثبل  من األمراض ا١تعروفة قدٯت ا أف الذي يأتيو 
عل ُب قدميو أو ُب رأسو خضاب، فمشهور ا١تذىب أنو ال ٬توز ولو كاف من باب  ُ                                                                  مثبل  صبغة مشس فإنو ٬ت                ً   

 اوي، والصحيح: أنو ٬توز للتداوي إف ٓب يوجد غَته، واألزمنة ٗتتلف.التد
 *** المتن ***
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ْـّ سَلمة  - ٕٖ٘ قالت: جاءِت امرأٌة إلى رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنها-عن أ
وسلم. فقالْت: يا رسوَؿ اهلل! إف ابنتي ُتوفّْي عنها زوُجها وقِد اشتكْت عيَنها، أفُنْكِحُلها؟ فقاؿ رسوُؿ 

)إنَّما ىي أربعُة أشهٍر قاؿ: . ثم )ال(مرتين أو ثالثًا. كل ذلك يقوؿ:  )ال(اهلل صلى اهلل عليو وسلم: 
. فقالت زينُب: كانت المرأُة وعشٌر، وقد كانْت إحداُكنَّ في الَجاىليِة ترمي بالبعرِة على رأس الحوِؿ(

إذا ُتوّفي عنها زوُجها دخلْت ِحْفًشا، ولَِبسْت شرَّ ثِيابها، ولم تمسَّ طيًبا وال شيًئا حتَّى تُمرَّ بها سنٌة، ثم 
فتفتضُّ بو، فقّل ما تفتضُّ بشيٍء إال ماَت، ثم تخرُج، فُتعَطى  -اٍر، أو شاٍة، أو طيرٍ حم-ُتؤتى بدابٍة 

 بعرَة فترِمي بها، ثم نُراِجُع بعُد ما شاءْت من طيٍب أو غيرِه.
 الحفش: البيت الصغير. وتفتض: تدلك بو جسدىا.

 :*** الشرح ***
 كثَت من ا٠تبلؼ ُب جزئو األوؿ.وىو حديث حدث فيو   -رضي اهلل عنها–ىذا حديث أـ سلمة 

 مفردات الحديث:
جاءِت امرأٌة إلى رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم. فقالْت: يا رسوَؿ اهلل! إف ابنتي ُتوفّْي ) قولو:

            ً   مرتين أو ثالث ا.  عنها زوُجها وقِد اشتكْت عيَنها، أفُنْكِحُلها؟ فقاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )ال(
ىذا اٟتديث فيو ، صلوات اهلل وسبلمو عليو.، و )ال(أي تكرر عليو ا١تسألة فيقوؿ:  :)ال( كل ذلك يقوؿ:

قضية االكتحاؿ، وذكرت قبل قليل أف ا١ترأة منهي اكتحا٢تا إذا كانت ٤تدة مات عنها زوجها خبلؿ عدهتا 
  .لنص اٟتديث وال شك ُب ذلك، ويقاس عليو كل زينة ُب الوجو

ثل أف ٖتتاج لرمد ُب عينها أو مرض فتحتاج أف تكتحل، فظاىر ىذا فلو كاف االكتحاؿ ٟتاجة م
اٟتديث أنو ال ٬توز االكتحاؿ حىت ٟتاجة؛ ألف ىذه ا١ترأة راجعت النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب عُت ابنتها 

، حىت أنو صلى اهلل عليو وسلم جاء ُب بعض )ال(، فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: أهنا قد اشتكت عينها
: أهنا قالت: إف عينها ستتفقأ؟ فقاؿ: ا ، ولكن ىذه الرواية )وإف تفقأت عينها(لروايات وىذه نقلها ابن حـز

ِ                                                                     فيها ضعف، وع م ل فقهاء ا١تذىب هبذا اٟتديث فقالوا: االكتحاؿ ال ٬توز حىت للضرورة؛ ٢تذا اٟتديث   َ           
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ة االكتحاؿ واٟتلية؛ ألف اٟتلية ال واستدلوا بالرواية األخرى اليت جاءت، فعندىم الذي ال ٬توز حىت للضرور 
يوجد ٢تا ضرورة، والذي ٬توز عندىم للضرورة الطيب لبلستثناء الذي ورد وال يقاس عندىم على غَته، و٨تن 

                                                   ُ                         قلنا: الراجح أنو يقاس عليو غَته. وأما الثوب فإف ما ي ستثٌت اللوف الغامق عندىم.
و. وىي الرواية الثانية ُب ا١تذىب، وىي اليت انتصر والقوؿ الثا٘ب: أنو ٬توز االكتحاؿ عند اٟتاجة إلي

وىي منصوص اإلماـ أٛتد؛ ألنو ثبت عند اإلماـ أٛتد وأبو داود والًتمذي بإسناد  -رٛتو اهلل–٢تا ابن القيم 
صحيح من حديث أـ حكيم بنت أسيد أف أمها سألت أـ سلمة رواية اٟتديث نفسو؟ فقالت: إف ا١ترأة إذا 

ىي ٤تدة ال تكتحل احملدة إال إذا كاف ال بد ٢تا من االكتحاؿ. ٍب ذكرت أف النيب صلى اشتكت من عينها و 
اهلل عليو وسلم دخل عليها حينما كانت ٤تدة من زوجها رآىا قد اكتحلت بصرب فأباح لو النيب صلى اهلل 

ماـ أٛتد قاؿ: إ٪تا عليو وسلم. فنقوؿ: إف اٞتمع بُت اٟتديثُت أنو ٬توز االكتحاؿ للمرأة ألجل العبلج. واإل
٬توز بغَت كحل الزينة. فيؤخذ من أي األنواع اليت تؤخذ لغَت الزينة، ولكن نقوؿ: كل كحل يوضع ُب العُت 
                                                                     ً                          إذا كاف للعبلج فإنو جائز وإف أمكن االستغناء عن الزينة لغَته فإنو جائز ٚتع ا بُت األحاديث وٖتمل الرواية 

وسلم علم أف حاجة ىذه البنت ليست شديدة، ولذلك ال يصح اليت جاءت إٔب أف النيب صلى اهلل عليو 
 رواية أف عينها ستتفقأ، نقلها ابن حـز ُب احمللى عن رواية قاسم بن أصبغ.

 أي إ٪تا العدة أربعة أشهر وعشر. :(إنَّما ىي أربعُة أشهٍر وعشرٌ ) قولو:
يقوؿ النيب صلى اهلل  :(الحوؿِ وقد كانْت إحداُكنَّ في الَجاىليِة ترمي بالبعرِة على رأس ) قولو:

، )على رأس اٟتوؿ(عليو وسلم: كانت ا١ترأة إذا مات زوجها وًب عليها سنة أخذت بعرة ورمت هبا، قاؿ: 
 يعٍت أهنا ال ٗترج من عدهتا إال عند ٘تاـ سنة كاملة، فخفف اهلل عز وجل على نساء ىذه األمة ُب أمرين: 

 ت إٔب أربعة أشهر وعشر، أو وضع اٟتمل.األمر األوؿ: ُب ا١تدة فكانت سنة فخفف
ُ                                                 األمر الثا٘ب: خ فف عليهن ُب الصفة، وكيفية الصفة ىي ما ذكرتو زينب   .-رضي اهلل عنها–            

اٟتفش ىو ا١تكاف  :(فقالت زينُب: كانت المرأُة إذا ُتوّفي عنها زوُجها دخلْت ِحْفًشا) قولو:
ً       ً     ً                      لية تدخل حفش ا مكان ا صغَت ا ال ٗترج منو، وُب شرعنا البيت الصغَت، وقيل: ا١تكاف اٟتقَت، فكانت ُب اٞتاى            
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ُ                                                                                           خ فف عليها فقيل: ٘تكث ُب بيتها كلو تتنقل فيو، و٬توز ٢تا أف ٗترج ُب هناره ٟتاجة وُب ليلو لضرورة، انظر 
 التخفيف ُب الصفة بينما كاف ُب اٞتاىلية وما كاف ُب اإلسبلـ.

ُ            وب ا واحد ا ال تغَته، وأما ُب اإلسبلـ فإنو خ فف فجاز ٢تا ال تلبس إال ث :(ولَِبسْت شرَّ ثِيابها) قولو:                             ً      ً  
 أف تلبس ما شاءت إال ثوب الزينة بصفاتو األربع اليت جاءت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم.

          ً               ً   أي وال شيئ ا من الزينة مطلق ا. :(ولم تمسَّ طيًبا وال شيًئا) قولو:
 أي بعد ٘تاـ سنة. :(ثم ُتؤتى بدابةٍ ) قولو:
 ىذا من باب البدؿ قد تكوف كذا أو كذا أو كذا. :(حماٍر، أو شاٍة، أو طيرٍ ) قولو:
أي ٘تسح هبا جسده، سنة كاملة ال تغسل جسدىا، وال تغسل يدىا من  :(فتفتضُّ بو) قولو:

ً                                              طعاـ، وال تستنجي، وال تستجمر، وال ترى ا١تاء أبد ا سنة كاملة، حىت جاء ُب بعض اآلثار أهنا إذا خرجت                                            
اس من رائحتها، فتخيل شخص ال يرى ا١تاء سنة كاملة، أي حيواف ولو كاف حجمو كبَت كحمار يتأذى الن

 أو شاة رٔتا مات ولذلك فتفتض بو فقالت: فقل ما تفتض بشيء إال مات.
 بعرة وىو دـ اٟتيواف بعر الشاة أو بعر إبل. :(فُتعَطى بعرةَ ) قولو:
 ترمي هبا من خلفها، ترميها خلف ظهرىا.جاء ُب بعض الروايات أهنا  :(فترِمي بها) قولو:
 أي بعدما ترمي البعرة. :(ثم نُراِجعُ ) قولو:
 يعٍت تفعل ما شاءت بعد ذلك. :(ثم نُراِجُع بعُد ما شاءْت من طيٍب أو غيرِه) قولو:
 ما فائدة رميها للبعرة؟. س:
قيل: إف معٌت رميها للبعرة أف ىذه ا١تدة اليت مكثتها ال تساوي عندي بعرة فأنا مستعدة أف  جػ:

أمكث أكثر، وقيل: أف معناىا أف ما مضى كلو رميتو خلف ظهري واستقبلت حياة جديدة، فهي رمز كانت 
 تفعلو العرب أو تقليد معُت ليس لو ُب شرعنا أي أصل.

 *** المتن ***
 كتاب اللعاف.
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 :الشرح *** ***
 مفردات الحديث:

بذكر كتاب اللعاف، واللعاف ُب كتاب اهلل عز وجل،  -رٛتو اهلل–بدأ الشيخ  :)كتاب اللعاف( قولو:
ا إذ ىو الفرقة الوحيدة  ً                        وىي أٯتاف أو شهادات مؤكدة بأٯتاف وىو أحد ف رؽ النكاح العظيمة، وأثره عظيم جد                                  ُ                                       

ً            جُت، ٭تـر فيها أحد الزوجُت على اآلخر ٖترٯت ا مؤبد ا ولو أكذب اليت يًتتب عليها التحرٙب ا١تؤبد بُت الزو       ً                                    
أحد٫تا نفسو بعد ذلك، وسيمر علينا ىذا اٟتكم من اٟتديث، واللعاف فضيحة وال شك، ولذلك شدد 

ً               ُ     الشارع فيو تشديد ا عظيم ا وال يكوف لكل ف رقة.       ً                 
كم اٟتاكم باللعاف، ولذلك    ُ                                                     وال ي شرع أف يبلعن الزوج زوجتو إال ألحد سببُت وما عدا ذلك فبل ٭ت

الفقهاء يقولوف: من شرط اللعاف أف ٭تكم بو حاكم. فإف كاف البلد ال حاكم فيو جعل ا١تتبلعناف أو الزوجاف 
ً                                                                                   جعلوا حكم ا بينهما ليحضر اللعناف ويقـو بو بينهم، فبل بد من حكم حاكم، فبل يكوف اللعاف بُت الرجل          

        ُ            ذلك فبل ي شرع اللعاف:وامرأتو إال بأحد موجبُت فقط وما عدا 
ا١توجب األوؿ: أف يسبق اللعاف قذؼ من الزوج لزوجتو، أف يقذفها بالزنا فإف الرجل إذا قذؼ 
زوجتو بالزنا ٍب ىي طلبت إقامة اٟتد عليو جاز لو حينئذ أف يبلعن، إذف يكوف الفائدة درأ حد القذؼ عنو، 

زانية. ٍب رفعت إٔب القاضي ليقيم حد القذؼ عليو  ٣ترد القذؼ ما يوجب اللعاف، إذا قذفها بالزنا قاؿ: يا
ٙتانُت جلدة فلم يستطع أف يأٌب بشهود لو اٟتق أف يقوؿ: سأالعنها. فيكوف الغرض من اللعاف ىنا درأ اٟتد 
عن ظهره وإال غَت ذلك ٣ترد أف يذىب للقاضي يقوؿ: أريد أف أالعن. نقوؿ: ال. ٣ترد أف يقذؼ من غَت 

 ٟتق فبل يكوف فيو لعاف.مطالبة ا١ترأة ىي با
ا١توجب الثا٘ب: قالوا: لنفي الولد. فإذا كاف رجل لو ابن من امرأة واهتم ا١ترأة بالزنا وأف ىذا الولد 
ا لو فيجوز للزوج ىنا أف يبلعن ىو الذي يطلب، ١تاذا يبلعن؟ لنفي الولد، إذف السبب الثا٘ب نفي  ً                                                                                       ليس ولد        

لوالدة أو العلم بالوالدة، ولذلك يقوؿ                               ً                             الولد، ولكن ليس اللعاف ىنا مطلق ا بل ٬تب أف يكوف اللعاف عقب ا
الفقهاء: لو مكث الولد فًتة صار عمره سنة أو سنتُت ٍب جاء بعد سنتُت وقاؿ: أريد أف أالعن. يقولوف: ال 
٬توز اللعاف. ألنك قبلت بو ورضيتو واستلحقتو لنفسك فبل ٬توز لك أف تبلعن، حىت إف ا٠ترقي أبا القاسم 
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قالوا: مبارؾ جاءؾ ولد. فرد التهنئة قاؿ: اهلل يبارؾ -    ُ                   إذا أ خرب بالولد فهنأ بو ذكر أف الشخص  -رٛتو اهلل–
ليس لو حق اللعاف. ألنو كأنو أقر بو، فيشًتطوف لصحة اللعاف لنفي الولد أال يسبقو إقرار من الزوج،  -فيك

الزنا ٍب جاءه ولد                                                ً                             فإف سبق منو إقرار فبل مبلعنة، وعلى ذلك لو أف رجبل  علم أف امرأتو فجرت أي وقعت ُب
منها فسكت سنُت، وبعد ست سنوات قاؿ: سوؼ أالعن. على الصحيح أنو ال ٬توز لو اللعاف؛ ألنو أقر بو 
فًتة فهو ابن لو ال يًتاجع وال ينتفي الولد إال بشروط معينة منها: أف يكوف ىناؾ موجب، وىذه أحد 

 موجباتو.
ً                           واللعاف خطَت جد ا؛ ألنو ال بد أف يكوف أحد ال           ً                             زوجُت ملعون ا، الكاذب من الزوجُت معلوف ُب               

 كتاب اهلل عز وجل وىو مطرود من رٛتة اهلل.
 *** المتن ***

؛ أف فالف بَن فالف قاؿ: يا رسوؿ اهلل! -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن ُعمر  - ٕٖٙ
يٍم، وإف سكَت أرأيت أْف لو وجَد أحُدنا امرأتَو على فاحشٍة، كيف يصنُع؟ إف تكلَّم تكلم بأمٍر عظ

سكَت على مثِل ذلك. قاؿ: فسكَت النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم، فلم ُيجبو، فلّما كاف بعد ذلك أتاُه. 
فقاؿ: إّف الذي سألُتَك عنو قد ابتليُت بو! فأنزَؿ اهلل عز وجل ىؤالء اآليات في سورة النور: }َوالَِّذيَن 

[ فتالُىّن عليو. ووعظَو وذكَّره، وأخبَره َٗهَداُء إال أَنْػُفُسُهْم{ ]النور: يَػْرُموَف َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكْن َلُهْم شُ 
أّف عذاَب الدنيا أىوُف من عذاِب اآلخرة. فقاؿ: ال. والذي بعثك بالحق ما كذبُت عليها. ثم دعاىا، 

حقّْ إنو فوعَظها، وذكرىا وأخبرىا أف عذاَب الدنيا أىوُف من عذاب اآلخرة. قالت: ال. والذي بعثك بال
[. }َواْلَخاِمَسُة َأفَّ ٙلكاذٌب. فبدأ باِلرجل، فشهد }َأْرَبُع َشَهاَداٍت بِاللَِّو ِإنَُّو َلِمَن الصَّاِدِقيَن{ ]النور: 

ِإنَُّو [. ثم ثنَّى بالمرأة، فشهدْت }َأْرَبَع َشَهاَداٍت بِاللَِّو َٚلْعَنَت اللَِّو َعَلْيِو ِإْف َكاَف ِمَن اْلَكاِذبِيَن{ ]النور: 
َها ِإْف َكاَف ِمَن الصَّاِدِقيَن{ ]النور: َٛلِمَن اْلَكاِذبِيَن{ ]النور:  [. ثم ٜ[. }َواْلَخاِمَسَة َأفَّ َغَضَب اللَِّو َعَليػْ

 ثالثًا. )اهلل يعلُم أّف أحدكما كاِذٌب، فهل منكما تاِئٌب؟(فرؽ بينهما. ثم قاؿ: 
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)ال ماَؿ لك. إْف ُكنت ؿ اهلل! ما لي؟ قاؿ: . قاؿ: يا رسو )ال َسبيَل لك عليها(وفي لفٍظ: 
 .صدقَت عليها فهو بما استحللَت من فرِجها، وإف ُكنَت كذبَت عليها فهو أبعُد لك ِمنها(

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

جاء ُب بعض الروايات ُب الصحيح أنو عوٯتر العجبل٘ب، وجاء ُب : (أف فالف بَن فالف) قولو:
غَت الصحيح: أف الذين تبلعنا إ٪تا ىم ىبلؿ بن أمية وشريك بن سحماء، فبعض الفقهاء بعض الروايات ُب 

أو الشراح يقوؿ: إهنا قصتاف ٥تتلفتاف. ومنهم من يقوؿ: إف الصواب إنو عوٯتر العجبل٘ب. ىذا من جهة، 
عدي الذي ومن جهة أخرى: قيل: إف الذي سأؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم ىو عوٯتر، وقيل: إنو عاصم بن 

سألو. ولذلك رٔتا اإلهباـ ىنا لغرض وىو لبلختبلؼ ُب من ىو الرجل الذي جاء، وقد يكوف الغرض إ٪تا ىو 
                                                   ُ                                   إهباـ الرجل لعدـ الفائدة ُب معرفتو؛ ألهنا حقيقة وصف أف ي عرؼ الرجل هبذا األمر ُب نفسو وُب عرضو 

 عاف عبلنية عند الناس.                 ُ                                     وصف سيء، ولكن قد ي ذكر اٝتو ألنو اشتهر عند الناس وكاف الل
يعٍت  :(قاؿ: يا رسوؿ اهلل! أرأيت أْف لو وجَد أحُدنا امرأَتو على فاحشٍة، كيف يصنُع؟) قولو:

                                                                     ُ                          رأى رجل امرأتو تقع ُب الزنا، انظر يرى رجل امرأتو، ٣ترد الشك أو ٣ترد أف ي نقل لو ىذا ليس من الفاحشة 
لفجور ال لشيء إال ألف رسالة جاءتو على جوالو تقوؿ ُب شيء، وكثَت من الناس يشك ُب زوجتو ويتهمها با

لو: إف زوجتك تفجر وتقع ُب الزنا. ٍب يكوف من ا١تشاكل الشيء العظيم، وىذا ال ٬توز فالذي يتعلق بو 
ْ  ِ َ الز ا٘ب  ال  يػ ن ك ح  إ ال  ز ان ي ة  أ و  م ش ر ك  {اٟتكم الفجور وا١ترأة إذا فجرت فزنت حـر على زوجها أف ٯتسكها   ُ  ْ  َ  ً  َِ  َ     ِ  ُ  ِ ً  ة        ِ  َ   َْ 

ْ ِ ِ  َ و الز ان ي ة  ال  يػ ن ك ح ه ا إ ال  ز اف  أ و  م ش ر ؾ  و ح ر ـ  ذ ل ك  ع ل ى ال م ؤ م ن ُت    ُ  ْ    ََ   َ  َِ   َِّ  ُ  َ   ٌ  ِ  ْ  ُ  ْ  َ  ٍ  َ     ِ   َ  ُ  ِ [، فا١تقصود أف الشخص يرى ٖالنور: { ] َ      َِ ُ   َ   َْ 
                 ُ                                                 ً  الفجور بعينو ال ي نقل لو وال يظن، ولذلك ال ٕتوز ا١تبلعنة للرجل إذا ظن ظن ا.

                       ُ          عظيم ُب نفسو من حيث أنو ي قذؼ، قذؼ تكلم بأمر  :(إف تكلَّم تكلم بأمٍر عظيمٍ ) قولو:
ً                                                                                      شخص ا آخر فقد يقاـ عليو حد القذؼ، وتكلم بأمر عظيم ُب عرضو إذا حُت يتكلم ُب امرأتو وٮترب الناس    

 هبا تكلم بأمر عظيم، ففيو ضرر على زوجتو وعرضو وولده.
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                                    ً  وإف سكت سكت عن أمر عظيم، ولذلك أحيان ا  :(وإف سكَت سكَت على مثِل ذلك) قولو:
 الشخص ال بد لو أف يتكلم.

والبد  مْن شكوى إٔب ذي 
 قرابةٍ 

 

يُواسيك أو ُيسِليك أو  ***
 يَػَتوج عُ 

 

          ً                                            ً                       ال بد أحيان ا عندما يكوف للشخص أمر أف يشتكي، ولذلك أحيان ا يباح ذكر اٟتاؿ من باب 
 الشكوى.

 اْلَقْدُح لَْيَس ِبِغيَبٍة ُب ِست ةٍ 
 َوُمْستَػْفٍت َوَمنْ َوِلُمْظِهٍر ِفْسًقا 

 

*** 
*** 

 ُمَتظَلٍِّم َوُمَعرٍِّؼ َو٤ُتَذِّرٍ 
َعانََة ُب إزَاَلِة ُمْنَكرٍ   طََلَب اإْلِ

 

      ً                                                                          ً  فأحيان ا ألجل الفتوى سواء كانت فتوى شرعية أـ كانت من باب النصيحة قد يظهر الشخص أمر ا 
            ً                           ُب نفسو مكتوم ا وما يكوف عليو إٍب الغيبة.

ىذا الفعل من النيب صلى اهلل عليو وسلم  :(صلى اهلل عليو وسلم، فلم ُيجبو فسكَت النبيُّ ) قولو:
 يدلنا على أمور:

األمر األوؿ: أف الواجب على ا١تسنت بالنيب صلى اهلل عليو وسلم وناقل شرعو أال يتكلم إال بعلم، 
مو عليو من ىو؟!، فإذا كاف نبينا صلى اهلل عليو وسلم ١تا سئل عن ا١تسألة ٓب ٬تب وىو صلوات اهلل وسبل

والذي عليو ٚتاىَت األصوليُت أف للنيب صلى اهلل عليو وسلم أف ٬تتهد وإف ٓب يأتو الوحي ومع ذلك ٓب ٬تب 
                                                  ُ                                     فمن دونو من الناس أؤب وأحرى، وقد جاء أف الشعيب ١تا ن بئ ْتديث ابن مسعود وابن عباس من قو٢تما 

٣تنوف. قاؿ: ليتنا عرفنا بذلك منذ زمن. وقد جاء       ً                                         موقوف ا عليهما: إف من أجاب عن كل ما سئل عنو فهو
                                                ُ                                                 عن عبد الرٛتن بن القاسم أو غَته نسيت اآلف: أنو كاف ي سأؿ ُب ا١تسألة والثانية والثالثة ففي كلها يقوؿ: ال 
أدري. وىو متصدر ُب درسو، قاؿ: فأخذ بعضادٌب رجل من أشراؼ قريش وقاؿ: يا ابن أخي الزمها فإف 

                           ً                                                      ـ بأف تقوؿ: ال أدري. ليس عيب ا وليس منقصة ُب الرجل أف يقوؿ ىذه الكلمة، وواهلل ما قا٢تا فيها الرفعة. الز 
 أحد إذا ازداد عند اهلل وعند الناس رفعة، ٕتعلك أرفع عند اهلل عز وجل وما ارتفع عند اهلل ارتفع عند خلقو.
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              ُ                                                                     األمر الثا٘ب: است دؿ هبذه اٞتملة على أف ا١تفيت ال يفيت إال عما وقع، وىذه من ا١تسائل ا١تهمة وىو 
قضية أرأيت أرأيت، ويسموهنم األرأيتيوف الذي يسألوف عن أشياء ٓب تقع، وىذه ا١تسألة وىي قضية اٟتديث 

األصل فجائز. أف تسأؿ عن مسألة ٓب عما ٓب يقع يقولوف: ابتداء ا١تسائل فيها منهي وأما التفريع هبا على 
رضواف –تقع ابتداء فتبحث عن حكمها يقولوف: ىذا الذي وردت بو السنة ُب النهي عنو. وشدد السلف 

                                                ً                              ُب النهي عنها ُب السؤاؿ عما ٓب يقع، أما لو قعدت أصبل  ٍب قلت يتخرج على ىذا األصل كذا  -اهلل عليهم
بط أصلك تقوؿ: إف كل ما يتخرج على ىذه القاعدة وكذا من باب الطرد والعكس للحكم لكي تض

                                                     ُ                                   ُ    مستقيم. فيقولوف: ىذا جائز، هبذا اٞتمع ينحل اإلشكاؿ فيما ن قل عن النيب صلى اهلل عليو وسلم وفيما ن قل 
عن السلف ُب اإلجابة عن أشياء ٓب تقع وُب النهي عن السؤاؿ عما ٓب يقع، وىذا ملخص كبلـ ابن القيم ُب 

إذف نفرؽ عن السؤاؿ ابتداء، وعن التفريع عن األصل الذي تقرر عند الشخص، مثل قبل  إعبلـ ا١توقعُت،
قليل ذكرنا قاعدة أىل العلم أنو ٬توز استخداـ الطيب للمحدة ُب غَت التطيب، وذكرنا أمثلة رٔتا ٓب تقع ٓب 

 أعلم أنا وأنت أهنا وقعت.
ىذه اٞتملة ٖتتمل  :(عنو قد ابتليُت بو! فلّما كاف بعد ذلك أتاُه. فقاؿ: إّف الذي سألُتكَ ) قولو:

 أمرين:
األمر األوؿ: أف ىذا الرجل سألو وقد ابتلي فيكوف ا١ترة األؤب من باب التعريف، وا١ترة الثانية من 
                                                                      ً                       باب التصريح، فإذا كاف هبذا ا١تعٌت فيستدؿ بو على أف التعريض بالقذؼ ليس قذف ا، يعٍت ىذا الرجل ابتلي 

ً                                                   لكن ا١ترة األؤب ٓب يكن مصرح ا فيقوؿ: أرأيت الرجل يكوف كذا. فيكوف التعريض بقذؼ حقيقة هبذا األمر                         
                                                                     ً         امرأتو، ىنا جاء صرح وقاؿ: قد ابتليت بو. أي امرأٌب فعلت ذلك فيكوف تصر٭ت ا بالقذؼ.

األمر الثا٘ب: ٭تتمل أف ىذا الرجل عندما سأؿ ا١ترة األؤب ٓب يكن األمر قد وقع فابتلي بو بعد 
لذلك قاؿ الفقهاء: إف الببلء موكل با١تنطق. فاإلنساف ال يأٌب يتفاوؿ على نفسو بشيء منهي عنو، ذلك، و 

ال يتمٌت الشخص لقاء العدو، وال يتمارض ويرجو ا١ترض فقد يصاب هبذه األمور فبل يصرب، ولذلك 
ا يرجو اهلل عز وجل ، وإ٪ت)ال تتمنوا لقاء العدو(الشخص ال يتمٌت الشر، فالنيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

 السبلمة، ويسأؿ اهلل عز وجل ا٠تَت والعافية.
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فأنزَؿ اهلل عز وجل ىؤالء اآليات في سورة النور: }َوالَِّذيَن يَػْرُموَف َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكْن ) قولو:
ىذه اآلية جاء أهنا نزلت ُب قصة عوٯتر كما ذكرنا، وجاء أهنا ُب  :([َٗلُهْم ُشَهَداُء إال أَنْػُفُسُهْم{ ]النور: 

، وقيل: إهنا واقعة واحدة -رضي اهلل عن اٞتميع–قصة ىبلؿ بن أمية حينما العن مع شريك بن سحماء 
وإ٪تا اختلفت الرواة، وقيل: إهنا نزلت أكثر من نزوؿ، فهو توجيهات كثَتة، والعلم عند اهلل عز وجل ُب 

 أصوهبا.
 وعظو أي خوفو ألف فيها أٯتاف. :(فتالُىّن عليو. ووعظَو وذكَّره) قولو:
 قصده بعذاب الدنيا ٙتانُت جلدة حد القذؼ. :(وأخبَره أّف عذاَب الدنيا) قولو:
 ألنو لعن وطرد من رٛتة اهلل. :(وأخبَره أّف عذاَب الدنيا أىوُف من عذاِب اآلخرة) قولو:
 إذف رآىا بعينيو. :(لحق ما كذبُت عليهافقاؿ: ال. والذي بعثك با) قولو:
 أي النيب صلى اهلل عليو وسلم. :(ثم دعاىا) قولو:
أي ٓب  :(فوعَظها، وذكرىا وأخبرىا أف عذاَب الدنيا أىوُف من عذاب اآلخرة. قالت: ال) قولو:

 أقع ُب الزنا.
ىو شهد  :([ٙالصَّاِدِقيَن{ ]النور:  فبدأ باِلرجل، فشهد }َأْرَبُع َشَهاَداٍت بِاللَِّو ِإنَُّو َلِمنَ ) قولو:

                                                              ً   أربع شهادات ىذا الرجل إنو ١تن الصادقُت، ومن ىذه اٞتملة نأخذ أحكام ا:
اٟتكم األوؿ: أنو ال بد أف يكوف اللعاف عند حاكم؛ ألف اللعاف كاف بأمر النيب صلى اهلل عليو 

 قبل إال عند حاكم.                                                        ُ وسلم فبل يقع اللعاف عند غَت اٟتاكم؛ ألهنا شهادات والشهادة ال ت  
اٟتكم الثا٘ب: أف اللعاف ال يقع إال بلفظ الشهادة واليمُت، فلو شهد ببل ٯتُت أو قاؿ اليمُت ببل 
                                  ُ                                                      شهادة قاؿ: واهلل إ٘ب ١تن الصادقُت. فما ت عد ىذه من ا١تبلعنة بل ال بد من إعادهتا، فبل بد من اٞتمع بُت 

 نة، وىو مشهور ا١تذىب وقوؿ كثَت من أىل العلم.الشهادة وبُت اليمُت؛ موافقة لظاىر الكتاب والس
اٟتكم الثالث: أنو ال بد من العدد، فيشهد أربع شهادات باهلل، فهنا شهد أربع شهادات ىذا 

 الرجل باهلل أنو ١تن الصادقُت.



 

 
 

ٔٓٚ
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فيقوؿ ُب األربع  :([ٚ}َواْلَخاِمَسُة َأفَّ َلْعَنَت اللَِّو َعَلْيِو ِإْف َكاَف ِمَن اْلَكاِذبِيَن{ ]النور: ) قولو:
ىذا ا١تبلعن: أشهد باهلل إنٍت لصادؽ، أو واهلل العظيم أشهد إ٘ب لصادؽ. وا٠تامسة يقوؿ ا١تبلعن: لعنة اهلل 
                ً                                                                                  عليو إف كنت كاذب ا فيما رميتها بو من الزنا. فهناؾ روايتُت ُب ا١تذىب ىل يلـز أف ينص فيقوؿ: فيما رميتها 

؟، وإذا كاف                                                               ً  لنفي الولد وىو السبب الثا٘ب فيجب أف يقوؿ: لعنة اهلل عليو إف كاذب ا بو من الزنا. أو ال يلـز
فيما رماىا من ىذا الولد أنو ولد زنا. يقوؿ الفقهاء: ال بد أنو إذا كاف لنفي الولد أف يذكر أنو صادؽ فيما 

ها بو من الزنا. رماىا بو من الزنا وأف ىذا الولد ليس منو. وإف كاف فقط لدرء اٟتد يقوؿ: إنو صادؽ فيما رميت
 وعلى رواية ىل يلـز ذكر الزنا أـ ال؟.

[. ٛثم ثنَّى بالمرأة، فشهدْت }َأْرَبَع َشَهاَداٍت بِاللَِّو ِإنَُّو َلِمَن اْلَكاِذبِيَن{ ]النور: ) قولو:
َها ِإْف َكاَف ِمَن الصَّاِدِقيَن{ ]النور:  ىذه الفرقة اليت : (ينهما[. ثم فرؽ بٜ}َواْلَخاِمَسَة َأفَّ َغَضَب اللَِّو َعَليػْ

ً                          بُت ا١تتبلعنُت فرقة على سبيل التأبيد أي ال ٭تل لو أف يتزوجها ولو تزوجت زوج ا غَته، وال نقوؿ: إهنا فرقة                                                                     
 مؤقتة بل ىي فرقة على سبيل التأبيد، ولو أكذب ا١ترء نفسو.

كررىا عليهم النيب   (:   ً ثالث ا ثم قاؿ: )اهلل يعلُم أّف أحدكما كاِذٌب، فهل منكما تاِئٌب؟() قولو:
 صلى اهلل عليو وسلم من باب التوبة والزجر ٢تم، وتوبة أحد ا١تتبلعنُت نوعاف:

النوع األوؿ: توبة تتعلق فيما بينو وبُت ربو، وىذه اهلل عز وجل غفور رحيم، واهلل يغفر ما شاء من 
َ  َ  ْ إ ف  الل و  ال  يػ غ ف ر  أ ف  ي ش ر ؾ  ب و  و يػ غ  {الذنوب، قاؿ تعأب:    ِ ِ  َ  َ  ْ  ُ  ْ  َ  ُ  ِ  ْ َ   ُ ف ر  م ا د وف  ذ ل ك  ل م ن  ي ش اء  ِ        َ   َ  َ   َ  ْ  َ  ِ  َ  َِ   َ   ُ    َ  ُ  [.ٛٗالنساء: { ]ِ 

النوع الثا٘ب: بأف يًتاجع فتكوف توبة قضاء يسموهنا إذا أكذب ا١ترء نفسو أو الزوجة نفسها، فجاء 
                        ً                                                                            الزوج قاؿ: نعم، كنت كاذب ا فيما رميتها بو من الزنا. أو ىي تقوؿ: كنت كاذبة فقد وقعت ُب الزنا. فيقولوف: 

 أحد الزوجُت نفسو فإف األحكاـ ا١تًتتبة على اللعاف بعضها يثبت وبعضها ال يثبت.إذا أكذب 
 ما األحكاـ اليت تثبت على اللعاف؟. س:
ُ                             أو٢تا: درء اٟتد عن الزوج، فإذا أكذب نفسو ج لد ٙتانُت جلدة، ىذا اٟتكم األوؿ. جػ:                                         
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                    ُ         الزوجة أكذبت نفسها ود رء عنها               ُ                                              اٟتكم الثا٘ب: الف رقة الدائمة بينهما، فإذا أكذب الزوج نفسو، أو 
 اٟتد بسبب من األسباب فإنو ُب ىذه اٟتالة تبقى اٟترمة ا١تؤبدة وإف أكذب أحد٫تا نفسو. 

 اٟتكم الثالث: بالنسبة للولد الذي انتفى من الزوجة، إذا أكذب الزوج نفسو جاز لو استلحاقو.
       ُ                      اثناف ي تداركاف و٫تا: إقامة حد إذف ثبلثة أحكاـ أحد٫تا: ال يتدارؾ وإف أكذب الزوج نفسو، و 

 القذؼ، واستلحاؽ الولد.
وىذا يدؿ على أف اٟترمة مؤبدة على سبيل اإلطبلؽ ولو  :وفي لفٍظ: )ال َسبيَل لك عليها() قولو:

 أكذب ا١ترء نفسو.
                     ً  أي الذي بذلتو ٢تا مهر ا. :(قاؿ: يا رسوؿ اهلل! ما لي؟) قولو:
عليها فهو بما استحللَت من فرِجها، وإف ُكنَت كذبَت ال ماَؿ لك. إْف ُكنت صدقَت ) قولو:

معٌت كبلـ النيب صلى اهلل عليو وسلم: أف الزوج إذا فارؽ زوجتو بسبب اللعاف  :(عليها فهو أبعُد لك ِمنها
فإنو ال يرجع عليها ٔتا بذؿ ٢تا من ا١تهر؛ ألنو يكوف ُب مقابل ما استحل من فرجها. لكن ذكر الفقهاء 

عن ىذه ٬توز لو الرجوع إذا زنت فاختلف الفقهاء ُب مسألة ىل ٬توز للرجل أف يعضل زوجتو مسألة ٗتتلف 
إذا ثبت زناىا؟ إذا زنت امرأة الرجل وعلم بزناىا فلو اٟتق وىو األفضل واألكمل أف يطلقها، و٬توز اللعاف 

ثة: أف يعضلها بأف ٯتنعها من                                                ُ                ُ          إذا قذفها وطالبت بإقامة حد القذؼ عليو، فيكوف الف رقة باللعاف، الف رقة الثال
 أشياء كثَتة لتفتدي بأف ترد لو مهرىا، وفيها خبلؼ على قولُت.

 *** المتن ***
وعنو؛ أف رجاًل رمى امرأَتو، وانتَفى من ولِدىا في زماِف رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو  - ٕٖٚ

عز وجل، ثم قضى بالولِد للمرأِة، وسلم. فأمرُىما رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، فتالَعَنا كما قاؿ اهلل 
 وفرَّؽ بين الُمتالِعنَػْيِن.

 :*** الشرح ***
 فقو الحديث:
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 ىذا اٟتديث ُب معٌت اٟتديث السابق، ولكن فيو من الفقو مسائل:
ا١تسألة األؤب: أف ىذا اللعاف ىنا ٓب يكن ألجل الزنا، وإ٪تا كاف للموجب الثا٘ب وىو ألجل نفي 

 عليو وسلم نفى الولد عن ا١تبلعن ونسبو ألمو، ولذلك قاؿ: ٍب قضى بالولد للمرأة. الولد، والنيب صلى اهلل
 ىذا ىو ٤تل الشاىد فقضى بو للمرأة، وقضاؤه للمرأة ٭تتمل أمرين:

                            ً                 ُ                                       األمر األؤب: قضى بو للمرأة نسب ا وىو صحيح فإنو ي نسب ألمو يقاؿ: فبلف بن فبلنة، مثل زياد بن 
        ُ        بيو، في نسب ألمو.ٝتية الذي يسمى زياد بن أ

األمر الثا٘ب: أنو قضى ٢تا ٔتلكو؛ ألهنم يقولوف: ىذا الولد إما من لعاف أو زنا ىل إذا مات ترث أمو  
                             ً               ً                                                     كل مالو أـ ترث نصيبها لكوهنا أم ا ٢تا الثلث مثبل  والباقي يرثو عصبتها كأبيها أو أخيها؟ مشهور ا١تذىب أف 

                                            ً          وإف كاف لو ىو عصبة بأف كاف لو توأـ فانتفيا مع ا أو كاف  األـ ال ترث إال نصيبها، الفرض الثلث فقط،
عصبو التوأـ ألف إخوانو الباقُت من األـ فما يرثوف إال نصيبهم الثلث أو السدس، والباقي يرثو عصبة أمو، 
والقوؿ الثا٘ب وىو اختيار الشيخ تقي الدين: أف األـ ترث ا١تاؿ كلو إذا ٓب يكن ىناؾ عصبة أقوى منها وىو 

وه التوأـ، أخوه التوأـ يكوف أقوى ُب العصبة فيحجب األـ ُب ىذه اٟتالة، واستدلوا ْتديث الباب و١تا أخ
)وولدىا الذي العنت ، وذكر منها: )ٖتوز ا١ترأة مَتاث ثبلثة(روي عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ: 

 .عنو(
مة إذا عرفناىا عرفنا األحاديث اليت ا١تسألة الثانية: ىذا الولد قلنا: نسبو ألمو. وىنا مسألة مه

 بعدىا، الناس من حيث النسب ثبلثة أنواع:
النوع األوؿ: شخص معلـو النسب، وىو ما ثبت بأحد أمور: أف يكوف نسبو ثبت بالفراش، ولد 
                                                                      ُ                     على فراش رجل، أو باالستلحاؽ، أو بالشهادة، أو بإٟتاؽ القافة. معلـو النسب ي عرؼ من ىو أبوه، ىذا 

 علـو النسب.يسمى م
                                        ُ             ُ                           النوع الثا٘ب: شخص ٣تهوؿ النسب، وىو الذي ال ي عرؼ أبوه وال ي عرؼ سبب الوالدة، لقيط، فإف 
         ُ             ُ                                                 ً                   اللقيط ال ي عرؼ أبوه وال ي عرؼ سبب الوالدة، ىذا يسمى ٣تهوؿ النسب، لو أف فيضان ا جاء ُب بلد فوجدوا 

                         ُ        يسموف ٔتجهوؿ النسب؛ ألنو ال ي عرؼ وال      ً                                     ُ            أطفاال  على الساحة ىؤالء ليسوا معلـو النسب ال ي عرؼ آبائهم 
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ُ                                                                                   ي عرؼ سبب الوالدة أىو حبلؿ أـ حراـ، ىذا الشخص الذي يسمى ٣تهوؿ النسب ٬توز استلحاقو فيكوف 
                 ُ                       ً                                            معلـو النسب، كيف ي ستلحق؟ يأٌب رجل ٬توز عقبل  وعادة أف يستلحقو، يأٌب ويقوؿ: ىذا االبن ابٍت. 

سبلـ يسمى ٣تهوؿ النسب فجاز االستلحاؽ، ومنها حديث                 ُ                   ولذلك كل مولود و لد ُب اٞتاىلية قبل اإل
         ً             وروي مرفوع ا ينيط أباء  -رضي اهلل عنها–كانت أنكحة اٞتاىلية أربعة، وكاف عمر   -رضي اهلل عنها–عائشة 

                                                               ُ                    اٞتاىلية ٔتن ادعاىم، كل من ادعاه قاؿ: ىذا لك. ومثلو ُب اإلسبلـ من ٓب ي عرؼ سبب الوالدة ٬توز 
ً                       ً                                   ٬توز للرجل أف يستلحق ولد ا وىو يعلم أنو ليس ابن ا لو، فهذا يكوف تبٍت والتبٍت حراـ، ال استلحاقو، لكن ال                        

 جملهوؿ النسب وال لغَته.
 ، هل أبوه وي عرؼ سبب الوالدة أنو سبب ٤تـر ُ          ُ                             النوع الثالث: شخص مقطوع النسب، وىو الذي ٬ت                                          

سبب الوالدة ٤تـر بأف نعلم أف الوالدة     ُ                                           ُ          وقد ي علم أبوه، أىم شيء أف سبب الوالدة ٤تـر وقد ال ي عرؼ، لكن 
 سببها الزنا، ومقطوع النسب أنواع: 

 النوع األوؿ: فا١تبلعن االبن الذي تبلعنا عليو مقطوع النسب.
 النوع الثا٘ب: الولد الذي أقرت أمو بالزنا فأقيم عليها اٟتد ولدىا مقطوع النسب.

                         ُ       خوؿ، ىذا مقطوع النسب وال ي ستلحق.                  َ                             النوع الثالث: من و لدت ألقل من ستة أشهر من حُت الد
كل ىؤالء يسمى مقطوع النسب، ٭تكم بأنو سبب والدهتم حراـ زنا، فهذا الذي يسمى مقطوع 
ُ                           النسب ال ٬توز استلحاقو؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم أٟتقو بأمو ولو ع رؼ أبوه، ولذلك ُب قصة شريك                                                               

)إف جاءت بو بكذا فهو لنيب صلى اهلل عليو وسلم: ابن سحماء ١تا العن عوٯتر العجبل٘ب زوجتو قاؿ ا
                                                ُ                              ، فجاءت بو على الوصف السيء، إذف كل مقطوع نسب ال ي نسب ١تن استلحقو وإ٪تا ينسب ألمو؛ لشريك(

 ألنو جاء ُب اٟتديث أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قضى بو للمرأة.
 *** المتن ***

قاؿ: جاَء رجٌل ِمن بني َفزارة إلى النبي صلى اهلل  -رضي اهلل عنو-عن أبي ُىريرة  - ٕٖٛ
 )ىْل لَك ِمن إبٍل؟(عليو وسلم. فقاؿ: إّف امرأتي ولدْت ُغالًما أسوَد. فقاؿ النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم: 
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)فأنّي قاؿ: إف فيها لُوْرقًا. قاؿ:  ()ىل فيها ِمن أْوَرَؽ؟قاؿ: ُحْمٌر. قاؿ:  )فما ألوانُها؟(قاؿ: نعم. قاؿ: 
 .)وىذا. عسى أْف يكوَف نزعُو ِعرٌؽ(قاؿ: عسى أف يكوف نزَعُو ِعْرٌؽ. قاؿ:  أتاىا ذلَك؟(

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

يعٍت فيو سواد ُب لونو، والعرب كاف فيهم عدد فيو  :(فقاؿ: إّف امرأتي ولدْت ُغالًما أسودَ ) قولو:
)من وليناه عمبًل فليأتنا بقليلو سواد، فقد جاء ُب مسند اإلماـ أٛتد أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

، قاؿ الراوي: فقاـ رجل أسود ُب وسط ا١تسجد ىو سعد بن عبادة. وسعد بن عبادة ىو سيد ا٠تزرج وكثَته(
رة، وفيهم أيض ا من بعضهم ولكنهم قلة من كاف بياضو شديد ا،                ً ومع ذلك كاف رجبل   ً                                        ً    أسود ا، ففي العرب ٝت               ُ              ً     

كاف عنده رجل وكاف أٛتر كأنو مؤب من شدة بياضو، ففي   -رضي اهلل عنو–وقد جاء أف عمر بن ا٠تطاب 
ً                                       العرب شدة السواد وُب العريب أيض ا شدة البياض، ولذلك ىذا الرجل الفزاري  ١تا جاء النيب  -رضي اهلل عنو–                            

                                        ً                   صلى اهلل عليو وسلم وقاؿ: إف امرأٌب ولدت غبلم ا أسود. أي ُب لونو.
 أي من أين جاء ىذا اللوف؟. :فأّني أتاىا ذلَك؟() قولو:
ىذا الفعل  :قاؿ: عسى أف يكوف نزَعُو ِعْرٌؽ. قاؿ: )وىذا. عسى أْف يكوَف نزعُو ِعرٌؽ() قولو:

 نو من الفقو مسائل:من النيب صلى اهلل عليو وسلم نأخذ م
                                                                          ً             ا١تسألة األؤب: أنو ال ٬توز اللعاف أو نفي الولد أو اهتاـ ا١ترأة بالظنة فبل ٬توز مطلق ا، وأف األصل 

 العدالة ُب كثَت من الناس.
ا١تسألة الثانية: استدؿ بو فقهاء اٟتنفية على أف القائف قولو غَت صحيح وال ٭تتج بو، قالوا: ألف 
                                                                                          ً    النيب صلى اهلل عليو وسلم بُت لو أف ىذا ال أثر لو. ونقوؿ: الصحيح أف ىذا ليس لو أثر ُب القيافة مطلق ا؛ 

                         ً           ا ىذا الرجل الفزاري ظن ظن ا فليس فيو ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب يقل أف القائف أثبت أو نفى، وإ٪ت
ُب اٟتديث الذي بعده االعتداد بالقيافة ُب إثبات  -رضي اهلل عنها–قيافة، ولذلك سيأٌب ُب حديث عائشة 
 النسب كما سيمر بإذف اهلل عز وجل. 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٛٓٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

وا١تقصود أف الشخص ٬تب عليو أف ينتبو ٢تذا األمر، وكثَت من الناس وخاصة مع ٝتاعو األخبار قد 
ً      ً                                                                         يشك شك ا كثَت ا، وقبل أشهر قليلة ُب درس الزاد مر يب شخص من ببلد ا١تغرب أبيض ويقوؿ: إف زوجيت       
بيضاء مثلي وقد جاءتنا بنت قبل يومُت ولكنها ٝتراء، وال أشك ُب زوجيت ولكٍت أشك ُب ا١تستشفى، وأنا  

تو قاؿ: رجعت أشبو لنا. إذف كذا وكذا. من كثرة ما يسمع من األخبار ٍب ١تا كربت البنت بعد شهرين وسأل
                                                                              ً                   قضية اللوف فقط ال يكفي، فانظر ىنا رٔتا لو كاف خفيف عقل وقليل مروءة لرٔتا اٗتذ قرار ا يضره ويضر أبناءه 

 بعده.
 *** المتن ***

قالْت: اختصَم سعد بُن أبي وقّاص وعبُد بُن زَْمعَة في  -رضي اهلل عنها-عن عائشَة  - ٜٕٖ
. فقاؿ سعٌد: يا رسوَؿ اهلل! ىذا ابُن أخي عتبة بِن أبي وقاص، عهَد إليَّ أنو ابُنو. انظر إلى َشبهو.  ُغالـٍ

يدتو، فنظَر رسوُؿ اهلل صلى اهلل وقاؿ عبد بُن زَمعة: ىذا أخي يا رسوَؿ اهلل ُولد على فراِش أبي من َول
)ىو لَك يا عبُد بن زَمعة، الولُد للفراِش، وللَعاِىِر عليو وسلم إلى َشبِهِو، فرأى شبًها بيّػًنا بُعتبَة. فقاؿ: 

 . فلم تره سودُة قط.الَحَجُر، واحتِجبي منو يا سودُة(
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
رجل وىو معروؼ قيل: إنو من   :(عبُد بُن زَْمعَة في ُغالـٍ اختصَم سعد بُن أبي وقّاص و ) قولو:

 كتاب الوحي فبل عيب فيو وال منقصة.
–عتبة  :(فقاؿ سعٌد: يا رسوَؿ اهلل! ىذا ابُن أخي عتبة بِن أبي وقاص، عهَد إليَّ أنو ابُنو) قولو:
توُب وأخرب أخاه أف ىذا ا١تولود على فراش زمعة أنو قد زٗب بأمتو اليت عنده، وُب اٞتاىلية كما  -رضي اهلل عنو

أف أنكحة الناس ُب اٞتاىلية كانت أنواع؛ منها: النكاح ا١تعروؼ،  -رضي اهلل عنها–جاء ُب حديث عائشة 
و السبلـ ُب نكاح شرعي ٓب يكن شيء من وقد كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم نسبو من أبيو إٔب آدـ علي

نسبو على أنكحة اٞتاىلية صلوات اهلل وسبلمو عليو، ولكن من أنكحة اٞتاىلية كما ُب البخاري من حديث 
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 شرح عمدة األحكاـ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

: ٮتطب الرجل عائشة أهنا قالت:  أف النكاح ُب اٞتاىلية كاف على أربعة أ٨تاء: فنكاح منها نكاح الناس اليـو
فيصدقها ٍب ينكحها، ونكاح آخر: كاف الرجل يقوؿ المرأتو إذا طهرت من طمثها: إٔب الرجل وليتو أو ابنتو، 

ا، حىت يتبُت ٛتلها من ذلك الرجل الذي                                                     ً أرسلي إٔب فبلف فاستبضعي منو، ويعتز٢تا زوجها وال ٯتسها أبد  
ف ىذا تستبضع منو، فإذا تبُت ٛتلها أصاهبا زوجها إذا أحب، وإ٪تا يفعل ذلك رغبة ُب ٧تابة الولد، فكا

النكاح نكاح االستبضاع. ونكاح آخر: ٬تتمع الرىط ما دوف العشرة، فيدخلوف على ا١ترأة، كلهم يصيبها، 
فإذا ٛتلت ووضعت، ومر عليها لياؿ بعد أف تضع ٛتلها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أف ٯتتنع، 

، فهو ابنك يا فبلف، تسمي من حىت ٬تتمعوا عندىا، تقوؿ ٢تم: قد عرفتم الذي كاف من أمركم وقد ولدت
أحبت باٝتو فيلحق بو ولدىا، ال يستطيع أف ٯتتنع بو الرجل، ونكاح الرابع: ٬تتمع الناس الكثَت، فيدخلوف 

ا، فمن أرادىن دخل                                                                           ً على ا١ترأة، ال ٘تتنع ٦تن جاءىا، وىن البغايا، كن ينصنب على أبواهبن رايات تكوف علم  
لها ٚتعوا ٢تا، ودعوا ٢تم القافة، ٍب أٟتقوا ولدىا بالذي يروف، فالتاط عليهن، فإذا ٛتلت إحداىن ووضعت ٛت

فلما بعث ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم باٟتق، ىدـ نكاح اٞتاىلية كلو إال  ،بو، ودعي ابنو، ال ٯتتنع من ذلك
نسبو ١تن  . فمن أنكحة اٞتاىلية أف الرجاؿ يفجروف با١ترأة ٍب بعد ذلك يدعوف بالقائف فينكاح الناس اليـو

ً                            كاف أكثر شبه ا بو، ومنها أف الرجاؿ يفجروف با١ترأة فتجعل على بيتها علم ا فإذا ولدت دعت الرجاؿ فلم                                                         ً            
 -رضي اهلل عنها–يأب منهم أحد فأٟتقتو ىي ٔتن شاءت وغَت ذلك من الصيغ ا١تذكورة ُب حديث عائشة 

                    ُ                 اف من أنكحة اٞتاىلية أ مضي عليو، ولذلك فأبطلها اإلسبلـ وٓب يبق إال النكاح الشرعي، وُب الشرع أف ما ك
ً                   ُ          الذي سأؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: من أيب يا رسوؿ اهلل؟ كاف شاك ا ُب نوع نكاح الذي ن سب إليو،                                                              

ً             ، فنسبو ألبيو حقيقة فكاف نكاحو نكاح ا صحيح ا، وىذا أمر )أبوؾ حذافة(فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم:        ً                                  
               ً        لكنو كاف موجود ا بينهم.وإف كاف قلة ُب العرب 

وليدتو يعٍت  :(وقاؿ عبد بُن زَمعة: ىذا أخي يا رسوَؿ اهلل ُولد على فراِش أبي من َوليدتو) قولو:
ً                    أمتو، فكانت لو أمة لو فراش، األمة نوعاف: قد تكوف فراش ا، وقد ال تكوف فراش ا، إذا وطأىا سيدىا                    ً                                                    

ً                                 ً أصبحت فراش ا، وإذا ٓب يطأىا فإهنا ال تكوف فراش   السرية ىي –                                    ا، وُب ىذا اٟتديث دليل على أف الس رية          
ُ                       تكوف فراش ا خبلف ا لبعض اٟتنفية، والفراش نوعاف: إما أف تكوف س رية موطوءة وىذا انقطع  -األمة اليت توطأ                                           ً      ً         



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٘ٛٓٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ً             اآلف، وإما أف تكوف زوجة بعقد صحيح، فهذا ىو الذي يسمى فراش وما عداه ال يسمى فراش ا، فمن ولدت                                                                              
            ً               ً                        ت زوجتو ولد ا فإنو يكوف ابن ا لو ويكوف بداللة الفراش.سريتو أو ولد

والنيب صلى اهلل  :(فنظَر رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم إلى َشبِهِو، فرأى شبًها بيّػًنا بُعتبةَ ) قولو:
عليو وسلم أكمل الناس ُب ضبط القافة وأدقهم ُب ىذا األمر، ومع ذلك قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

َ               ، عبد  أو عبد  وجهاف صحيحاف.ا عبد بن زمعة()ىو لك ي        ُ      
ً      أي قضى بو لعبد بن زمعة أخ ا لو. :(ىو لَك يا عبُد بن زَمعة) قولو:                          
              ُ                 ُ                   ُ       ً           يعٍت أف الولد ي نسب للفراش، فمن و لد على فراشو فإنو ي نسب ابن ا لو، وإف   :(الولُد للفراشِ ) قولو:

                                       ُ       كاف ُب علم اهلل عز وجل ليس من مائو فإنو ي نسب لو.
                               ُ                          أي ليس للعاىر الزا٘ب إال اٟتجر أي ي رمى باٟتجارة، وبعض الشراح  :(وللَعاِىِر الَحَجرُ ) قولو:

، مثل بفيك الًتاب. أهنا كلمة تقاؿ: أف لك اٟتجر، لك الًتاب ال أثر )وللعاىر اٟتجر(يقوؿ: إف قولو: 
 لك.

ية فقالوا: كيف يقوؿ ىذا اٟتديث أشكل على بعضهم وىم اٟتنف :(واحتِجبي منو يا سودةُ ) قولو:
زوج النيب صلى  -رضي اهلل عنها–النيب صلى اهلل عليو وسلم ىو أخ لعبد بن زمعة ٍب يأمر سودة بنت زمعة 

 اهلل عليو وسلم أف ٖتتجب من أخيها؟ فيو قوالف ألىل العلم:
، أي ىو لك ُب ملكك )ىو لك يا عبد بن زمعة(القوؿ األوؿ: قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

ىو عبد لك. ألف اٟتر إذا وطئ أمة ثبت لو أي للولد نسبو من أبيو اٟتر، ولكن االبن ىذا يتبع أمو ُب اٟترية 
، مؤب ورثتو عن أبيك. وىذا قوؿ )ىو لك يا عبد بن زمعة(والرؽ، فكأف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

           ً                       مسلم أنو غبلم ا عنده ولكنو يدعي أنو اٟتنفية وىو قوؿ غَت صحيح؛ ألف عبد بن زمعة ما ادعى أنو قن ىو 
أخوه فيقوؿ: ىو أخي. فالنيب صلى اهلل عليو وسلم حكم أنو أخ لو، ولذلك حور بعض اٟتنفية كما نقل 

، لفظة اٟتديث فقالوا: إف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: ىو لك )اإل١تاع(ذلك القاضي عياض ُب كتاب 
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 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ٌ                                عبد  ابن زمعة، أي يا ابن زمعة ىو لك َ    ، عبد  أو عبد  ُب )ىو لك عبد بن زمعة(عبد. والصحيح أنو قاؿ:            ُ     
                             ُ                                           ا١تضاؼ ىل ينصب عند النداء أـ ي رفع وجهاف لغوياف، وىذا قاض على قوؿ اٟتنفية.

ا لو.  ً       القوؿ الثا٘ب: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا قضى بو أخ ا حر ا لعبد بن زمعة وٓب يقض بو عبد                             ً     ً                                                   
 وىذا قوؿ اٞتمهور.

االختبلؼ بُت اٟتنفية وغَتىم: ىو أف أوؿ اٟتديث قد ٮتالف آخره عندىم، إذ كيف وسبب 
أف  -رضي اهلل عنها–يقضي النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو أخ لعبد بن زمعة ٍب يأمر أخت عبد وىو سودة 

ً           ٖتتجب منو؟ فاٟتنفية يقولوف: ال ٯتكن ذلك فيقولوف: إهنا ٖتتجب منو؛ ألنو ليس أخ ا ٢تا ولكنو عبد ومؤب                                                                      
عندىم فتحتجب عنو؛ ألنو أصبح مؤب ألخيها. واٞتمهور يقولوف: إف قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

، إ٪تا ىو من باب التنزيو يعٍت من باب األدب وليس من باب الوجوب، والصحيح )واحتجيب عنو يا سودة(
كالشيخ تقي الدين وغَته على مبدأ أنو من باب الوجوب، وىذا اٟتديث استدؿ بو كثَت من فقهاء اٟتديث؛  

عظيم ُب الفقو وىو مبدأ تبعيض األحكاـ أي أف األحكاـ تثبت بعضها ألحد األشخاص دوف بعضها، 
سنو ويطبقو التطبيق  ُ                    يقوؿ الشيخ تقي الدين: وتبعيض األحكاـ ٤تض الفقو. يعٍت ىو قمة الفقو، ولكن ال ٭ت                                                                         

ن التبعيض، فليس التبعيض آلحاد الناس، وأمثلة التبعيض ُب الدقيق إال من كاف كامل اآللة ُب الفقو ٤تس
             ً    ُ     ُ                                                                       الفقو كثَتة جد ا ال ت كاد ت عد من كثرة تطبيقات تبعيض األحكاـ، وإف كاف فقهاء اٟتنفية ال يروف التبعيض، 
ومن تأثر هبم من فقهاء اٞتمهور ال يروف التبعيض لكن طريقة فقهاء اٟتديث وكثَت من فقهاء السلف تبعيض 

ً                                     كاـ بأف يثبتوا للشخص بعض ا من األحكاـ دوف بعض، ومنو حديث سودة األح ، فإف -رضي اهلل عنها–                       
النيب صلى اهلل عليو وسلم حكم أف ىذا الغبلـ أخ ٢تا فلو مات ورثتو، ولكن النيب صلى اهلل عليو وسلم 

وسيمر معنا أف ىناؾ ، )احتجيب منو يا سودة(                                 ً                  أمرىا أف ٖتتجب منو، وىذا ال يكوف ٤ترم ا ٢تا، ولذلك قاؿ: 
ً                 صور من الرضاعة ذكر الفقهاء أهنا ٖتـر الزواج وال تكوف سبب ا للمحرمية، من باب أيض ا تبعيض األحكاـ،                       ً                                                     
                                         ً                                             فليس كل من حـر نكاحو بسبب الرضاعة يكوف ٤ترم ا عند بعض الفقهاء لقوة الشبو ُب جهة دوف اٞتهة 

 الفقهاء.                                        ً      األخرى وىكذا، وأمثلة تبعيض األحكاـ كثَتة جد ا عند 
 فقو الحديث:



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٚٛٓٔ
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                                                                         ُ    ا١تسألة األؤب: أف ىذا اٟتديث أصل على إثبات النسب للفراش، ومعٌت أف يكوف ا١ترء ي نسب 
 للفراش أي أف يولد على فراش شخص بأف يتحقق أمور:

                              ُ                                                  األمر األوؿ: أف يكوف ىذا الولد و لد من زواج صحيح، أو ملك صحيح، وقد تسرى هبا مالكها، 
     ُ                                                                إذا و لد من نكاح باطل أي ٣تمع على ٖترٯتو فإف ىذا الولد بإٚتاع أىل العلم ال وبناء على ذلك الولد 

ينسب ١تن ىو من مائو، لو أقر أبوه وأقرت أمو بأف ىذا الولد من ىذا الرجل وثبت ّتميع الوسائل فإنو ال 
ً    واج صحيح ا، ينسب إليو بإٚتاع أىل العلم، ما السبب؟ أف سبب إٟتاؽ النسب إ٪تا ىو الفراش بأف يكوف الز         

             ً                                     ُ             ُ        فلو كاف باطبل  أي ٣تمع على ٖترٯتو فبإٚتاع أىل العلم ال ي نسب لو وإ٪تا ي نسب ألمو.
ً                                                      األمر الثا٘ب: إف كاف النكاح فاسد ا، وا١تراد بالنكاح الفاسد ا١تختلف ُب صحتو كالنكاح ببل وٕب                               

          ً           الشهود مطلق ا وإ٪تا ببل وببل شهود مع إعبلف عند ا١تالكية؛ ألف ا١تالكية يبطلوف نكاح السر ليس نفي 
إعبلف، أو غَت ذلك من األنكحة ا١تختلف فيها مثل نكاح الشغار و٨تو ذلك، فهنا تتبعض األحكاـ ُب عقد 
         ُ                                                                                   النكاح في نسب الولد للشبهة ولكن ال تثبت لو أحكاـ أخرى مثل قضية أنو ال تثبت بو نفقة، وال يثبت بو 

 ذلك من األحكاـ ا١تتعلقة ا١تنفية وىناؾ أحكاـ أخرى مثبتة من ا١تهر ا١تسمى، وإ٪تا يثبت بو مهر ا١تثل، وغَت
باب تبعيض األحكاـ ُب النكاح الفاسد، ١تاذا؟ لقوة الشبهة؛ ألف ا١تسألة فيها خبلؼ فليس كالنكاح الباطل 

 اجملمع على بطبلنو.
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 شرح عمدة األحكاـ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 ٕٗالشريط: 
 *** المتن ***

؛ أنَّها قالْت: إفَّ رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم دخَل -رضي اهلل عنها-وعن عائشَة  - ٖٖٓ
)ألم تَػَرْي؟ أف ُمجزّْزًا نظَر آنًفا إلى زيد بِن حارثَة، وأسامة بِن عليَّ َمسُرورًا، تبُرؽ أساريُر وجهِو. فقاؿ: 

 .زبٍد. فقاؿ: إف بعَض ىذه األقداـِ لمن بعٍض(
 .اف ُمجزٌز قائفاً()كوفي لفٍظ: 

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

وكاف صلى  :(إفَّ رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم دخَل عليَّ َمسُرورًا، تبُرؽ أساريُر وجهوِ ) قولو:
ُ                                اهلل عليو وسلم إذا س ر  ع رؼ ُب وجهو السرور، وإذا غضب ع رؼ ُب وجهو الغضب صلوات اهلل وسبلمو                              ُ   ّ  ُ                  
عليو كأ٪تا فقأ ُب وجهو حب الرماف عند غضبو صلوات اهلل وسبلمو عليو، ولذلك يدلنا ىذا األمر على أف 

سلم، فإف بعض الناس يتعمد أال يظهر إظهار السرور من غَت بطر وال أشر من ىدي النيب صلى اهلل عليو و 
ً                                                           سرور ا وأال يظهر فرح ا وليس ذلك من ىدي النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب شيء، وىنا عائشة  رضي اهلل –    ً             

عرفت سرور النيب صلى اهلل عليو وسلم قبل حديثو، ٦تا يدؿ على ظهوره ُب وجهو صلوات اهلل  -عنها
 وسبلمو عليو.
                                            ً    ً    ٣تزز ا١تدٞتي ىذا رجل من كنانة من عدناف، كاف رجبل  قائف ا،  :(زًاألم تَػَرْي؟ أف ُمجزّْ ) قولو:

والقائف ىو الذي يعرؼ األثر فيعرؼ باألرجل وباأليدي أنساب بعض الناس من بعضهم، وما زاؿ كثَت من 
الناس إٔب اآلف من العرب ومن غَتىم يعرؼ النسب عن طريق األقداـ، وعن طريق األيدي، بل وعن طريق 

                                                                            ً  حيث ا١تشي فيعرؼ أثر ا١تشي فيقوؿ: ىذا من بٍت فبلف. و٨تو ذلك وىذا علم قد يكوف مكتسب ا  األثر من
 وقد يكوف ىبة من اهلل عز وجل لبعض الناس.
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                            ُ                                     مؤب النيب صلى اهلل عليو وسلم، وأ سامة ابنو وكانا نائمُت وٓب يظهر منهما  :(زيد بِن حارثةَ ) قولو:
 إال أقدامها.

أي ىذا أب لآلخر، وقد كاف الناس قد تكلموا  :(ذه األقداـِ لمن بعضٍ فقاؿ: إف بعَض ى) قولو:
–كاف أسود ُب بشرتو ٓتبلؼ زيد أبيو فإنو كاف أبيض أزىر   -رضي اهلل عنو–  ُ                ُ      ُب أ سامة من حيث أف أ سامة 

ُ                           وإ٪تا جاءت الس مرة ألسامة من أمو، فإف أمو  -رضي اهلل عن اٞتميع كانت موالة زوجها   -رضي اهلل عنها–            
ُ                  نيب صلى اهلل عليو وسلم لزيد فجاءت األ دمة ألسامة من أمو ال  .-رضي اهلل عن اٞتميع–                                

 فقو الحديث:
ا١تسألة األؤب: فرح النيب صلى اهلل عليو وسلم بقوؿ القائف وتصديقو لو أخذ منو بعض أىل العلم 
أف قوؿ القائف معترب، وقاؿ آخروف: إف قوؿ القائف ليس ٔتعترب وإ٪تا ىو ملغي؛ ألف النيب صلى اهلل عليو 

الذي ولدتو ا١تبلعنة وجده وسلم وىو أصدؽ من نظر ُب القافة ١تا نظر ُب القافة ١تا نظر ُب وصف غبلـ 
، ومع ذلك النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب )لوال أٯتاف سبقت لكاف ٕب ولو شأف(على الوصف السيء فقاؿ: 

ً   ي عمل نظره، وُب قصة عبد بن زمعة ١تا رأى النيب صلى اهلل عليو وسلم شبو ىذا الغبلـ بعتبة قضى بو أخ ا                                                                                         ُ
سبلمو عليو، وإ٪تا أمر سودة أف ٖتتجب منو، ولذلك أخذ بعض لعبد بن زمعة وٓب يقض بقافتو صلوات اهلل و 

ُ                                             أىل العلم أف قوؿ القائف ليس ْتجة إعماال  لؤلحاديث األ وؿ وإ٪تا ىذا قالوا: إ٪تا ىو إظهار من الفرح وٓب            ً                                     
                                   ُ                                                     يكن ْتجة. والصحيح  ٦تا تدؿ عليو أدلة أ خر أف قوؿ القائف حجة بشرط أال يعارضو ما ىو أقوى منو، 

 سب بأمور: يثبت الن
 األمر األوؿ: يثبت بالفراش، وىو أقوى ما يثبت بو النسب.

 األمر الثا٘ب: يثبت باالستلحاؽ.
 األمر الثالث: يثبت بقوؿ القافة.

                                                      ً                                  األمر الرابع: يثبت بإثبات الشهود، إذا شهد شاىداف أف فبلن ا ابن لفبلف، وال بد أف تكوف الشهادة 
 خرى، أو استفاضة، أو استلحاؽ سابق، أو غَت ذلك.ال يعارضها ما ىو أقوى منها كشهادة أ
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                    ً                                                               إذا عارضت القافة شيئ ا من األمور الثبلثة األخرى غَتىا وىو أف يكوف استلحاؽ سابق، أو يكوف 
                                             ً    ً      ُ                                    ىناؾ فراش أو أف يكوف ىناؾ شهود فإهنا تكوف دليبل  ضعيف ا وال ي عمل هبا، ولذلك ُب قصة عتبة مع عبد بن 

         ُ                                                          لفراش فبل ي عمل بالقافة فيها، وُب حديث ا١تبلعنة ١تا رأى النيب صلى اهلل عليو زمعة القافة ىنا عارضت ا
وسلم أنو يشبو شريك بن سحماء الوصف السيء ١تا ٓب يلحقو النيب صلى اهلل عليو وسلم؟ قلنا: إف الرسوؿ 

ً                                    صلى اهلل عليو وسلم رأى أف ىذا الغبلـ يشبو شريك ا ومع ذلك ٓب يلحقو بو وإ٪تا نسبو ألمو؟ قلنا قبل: ىناؾ                                            
من يسمى مقطوع النسب ىذا ال ينسب ألحد بإٚتاع أىل العلم، فمن صور مقطوع النسب: أف يكوف 
    ً                                                                                             منفي ا بلعاف، ا١تنفي بلعاف لو أثبت عدد كبَت من الشهود أنو ابن لفبلف واستلحقو ىذا الرجل وأثبتت القافة 

 لناس ثبلثة:أنو ابنو فبل يلحق بو؛ ألنو مقطوع النسب، وذكرنا قبل أف ا
                                                     ُ                            األوؿ: معلـو النسب، وىو الذي ولد على فراش، أو استلحق فن سب ألبيو، ألب من اآلباء بطريق 

 معُت.
                              ُ             ُ                                    الثا٘ب: ٣تهوؿ النسب، وىو الذي ال ي عرؼ أبوه وال ي عرؼ سبب والدتو، أمراف ال يعرفاف، مثل 

مثل بعض الفيضانات ىذه اللقيط، اللقطاء كلهم ٣تهوؿ نسب، يقولوف: عندما يوجد الشخص على هنر 
                   ً   ُ                                                               تسونامي وجدوا أطفاال  ال ي عرؼ آباؤىم ىؤالء ٣تهوؿ نسب فإذا جاء شخص فأثبت بشهود أف ىذا االبن 
                                                      ُ                                   ولده أو بقافة أو ْتمض نووي يقـو مقاـ القافة أو غَت ذلك ي لحق بو، أو باستلحاؽ مطلق، اٞتمهور ال 

 يط دوف من عداه.يشًتطوف البينة، وا١تالكية يشًتطوف البينة ُب اللق
ً             الثالث: مقطوع النسب، وىذا بإٚتاع أىل العلم ال ٬توز استلحاقو، حكي إٚتاع ا وا٠تبلؼ شاذ                                                                   
                                                                          ُ          عند أيب حنيفة ُب صورة واحدة من ست صور، مقطوع النسب ستة أشخاص، ىؤالء الستة ال ي نسبوف ألحد 

 يت يلحق هبا الولد.    ً         ُ                                              مطلق ا وإ٪تا ي نسب ألمو، وإف جاءت األسباب األربعة اليت ذكرناىا ال
 من ىم الستة ا١تقطوع النسب؟. س:
: من ن في بلعاف، النيب صلى اهلل عليو وسلم قضى بو ألمو، ي نسب ألمو وال ي نسب ألحد  جػ:    ً     ُ                                              ُ            ُ        أوال 

 إال إذا أكذب الرجل نفسو فإنو يرجع نسبو إليو.
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قالت: إف ىذا الولد     ً       ُ                                                         ثاني ا: من و لد وأقرت أمو أف سبب والدتو الزنا، كانت أمو ليست ذات زوج و 
                                        ً                        من زنا. فبل ينسب ألحد وال ٬توز استلحاقو مطلق ا؛ ألهنا أقرت أنو من زنا.

    ً       ُ                                                              ُ          ثالث ا: من و لد على فراش الزوجية ولكن ألقل من ستة أشهر من حُت العقد، فكل من و لد ألقل من 
 ستة أشهر ال يثبت نسبو ولو استحلقو الزوج، وحكي إٚتاع عليو.

 ا١تولود من زواج باطل اجملمع على بطبلنو.   ً           رابع ا: قالوا: 
ً                            خامس ا: وىذه ذكرىا ابن أيب عمر ُب  الكبَت وذكر اإلٚتاع عليها قاؿ: إذا ولدت  *** الشرح ***   

ا١ترأة وٓب تكن ذات فراش ومن غَت وطء. ٛتلت ا١ترأة بالولد وٓب تكن ذا فراش ومن غَت وطء مثل 
            ً                                               الصناعي، قدٯت ا الفقهاء يسمونو االستدخاؿ، فتأٌب با١تاء وٖتمل بو،                        ُ             االستدخاؿ، التلقيح، يعٍت ي عترب التلقيح 

                                                                        ُ                        لو أف امرأة أتت بالتلقيح الصناعي من غَت زوج أي ليس ٢تا زوج، فهذا الولد ال ي نسب ولو كاف ا١تاء من زيد 
ً                                        ُ                       ً أو عمرو؛ ألهنا ليست فراش ا، وٓب يكن من وطء، لكن لو كاف وطء شبهة ي نسب الولد، ولو كاف نكاح   ا                      

ً                ً                فاسد ا ينسب الولد طبع ا باستلحاؽ األب.     
                                  ُ                                       إذف ىذه الصور ىذا مقطوع النسب ال ي نظر فيو ألي صورة من الصور األربع السابقة.

إذف القافة الشرط األوؿ: أال يعارضها ما ىو أقوى منها، وعرفنا ما ىو أقوى منها مثل الفراش، أو 
                              ُ      يعارضها ما ىو أقوى منها فإنو ي عمل الشهود، أو أف يستلحق شخص سابق من شخص آخر، وإف ٓب

بالقافة بشرط: أف يدعي األب النسب، ال بد أف يكوف ىناؾ استلحاؽ، ال بد أف يقوؿ: ىذا ابٍت. وبناء 
ً       ً                       ُ                             على ذلك لو أف رجلُت ادعيا ولد ا ٣تهوال  فهنا ٣ترد استلحاقهم ال ي نظر لو؛ ألف ىذا عارض ىذا فنأٌب                             

ـ ابن لفبلف؟ فنعمل ىنا بالقافة؛ ألنو ال يوجد ما ىو أقوى منها، استلحاؽ بالقافة ونقوؿ: أىو ابن لفبلف أ
 اآلخر ملغي لوجود استلحاؽ األب الذي توافقو القافة والثا٘ب.

ً                                                         ولو أف زيد ا وعمر ا استلحقا شخص ا فجاءت القافة فقالت: ليس ىو ابن ٢تذا وال ٢تذا وإ٪تا ىو ابن              ً       ً          
 نقوؿ: ال؛ ألف من شرط االستلحاؽ أمرين: للثالث. شخص ٓب يدعو فهل ينسب للثالث؟

 األمر األوؿ: أال يعارضو ما ىو أقوى منها، وىذا غَت موجود ىنا.
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ً   األمر الثا٘ب: أف يدعيو من أٟتقتو القافة بو، فإف ٓب يدعو من أٟتقتو القافة بو فإنو ال ي نسب لو وجه ا           ُ                                                                               
ا باتفاؽ أىل العلم، فبل بد أف يدعيو فإف ٓب يدعو ال ي ً                                                  واحد   لحق بو.   

وىناؾ شروط أخرى ما يتعلق بالقائف أف يكوف ثقة، وىل يشًتط فيو العدد أـ ال؟ ىذه مسألة 
 أخرى، وىل ىو شاىد أـ ىو ٥ترب؟، ىذه أمور أخرى.

 *** المتن ***
قاؿ: ذُكر العزُؿ لرسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنو-عن أبي سعيٍد الُخْدري  - ٖٖٔ
فإنّو ليسْت نفٌس مخلوقٌة  -ولم يُقْل: فال يفعْل ذلك أحدُكم-يفعُل ذلك أحدُكم؟  )َوِلمَ وسلم. فقاؿ: 
 .إال اهلل َخاِلُقها(
عن جابر بن عبد اهلل قاؿ: ُكنَّا نعِزُؿ والقرآُف ينِزُؿ، لو كاف شيًئا يُنهى عنو، لنهانا عنو  - ٕٖٖ

 القرآف.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
ا١تراد بالعزؿ ىو أف ٯتنع الرجل ماءه من  :(وِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلمذُكر العزُؿ لرس) قولو:

ً       ا١ترأة بأي طريقة كانت، وىو بلغة ىذا الزماف منع اٟتمل بأي وسيلة من الوسائل بشرط أال يكوف دائم ا، إذ                                                                                          
 منع اٟتمل على نوعُت:

ً                              النوع األوؿ: أف يكوف منع اٟتمل دائم ا، ويكوف ذلك ُب حق الرجل با٠تصا ء، ومر معنا دليلو                                 
   ً                                                                                           سابق ا وأف النيب صلى اهلل عليو وسلم هنى عنو، ويكوف ذلك ُب ا١ترأة بوسائل اآلـ كإزالة الرحم، أو ربطو أو 
غَت ذلك من الوسائل، وسبق معنا أف التعقيم الدائم ال ٬توز؛ لنهي النيب صلى اهلل عليو وسلم عنو إال أف 

لحة للزوجة كأف تكوف مريضة، فإنو على الصحيح من قوٕب يكوف ُب حالة واحدة أف تكوف ىناؾ فيو مص
أىل العلم أنو ٬توز إسقاط الولد ٟتفظ حياة األـ، وىو األصح من روايتُت ُب مذىب أٛتد، والقوؿ الثا٘ب 
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عند الشافعية أنو ٬توز إسقاط الولد وإف كاف قد أًب أربعة أشهر؛ ألف حياة األـ مستيقنة وحياة الولد مظنونة، 
                                                                               ً       اف إسقاطو وقد ثبتت حياتو فمن باب أؤب ٬توز منع اٟتمل على سبيل التأبيد إذا كاف مضر ا باألـ.فإذا ك

                                 ً                                                     النوع الثا٘ب: ىو أف يكوف ا١تنع مؤقت ا، وقد جاء عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب ذلك ثبلثة أنواع 
قاؿ: كنا نعزؿ  -رضي اهلل عنو–من األحاديث، فجاء نوع من األحاديث ُب إباحتو وىو حديث جابر 

                         ً   ُ                                                                     والقرآف ينزؿ، فلو كاف شيئ ا ي نهى عنو لنهانا عنو القرآف. فحديث جابر يدؿ على إباحة العزؿ، وجاء حديث 
آخر عند أٛتد وأيب داود النهي عن العزؿ، وذلك أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا سئل عن العزؿ؟ قاؿ: 

ؿ، واألمر الثالث: ما جاء ُب حديث أيب سعيد ا٠تدري أف النيب صلى ، فنهى عن العز )ذلك ا١توءدة الصغرى(
، من باب االستفسار فلم ينو وٓب يأمر ٍب قاؿ صلى اهلل عليو )وٓب يفعل ذلك أحدكم(اهلل عليو وسلم قاؿ: 

                ّ                              ، فبعض الفقهاء غل ب اٟتديث الثا٘ب؛ كابن حـز وغَته )فإنو ليست نفس ٥تلوقة إال اهلل خالقها(وسلم: 
                   ً                                                                         لوا: ْترمة العزؿ مطلق ا. ومنهم من أباحو بشروطو؛ ٟتديث جابر وأيب سعيد وقالوا: إنو آخر األمرين من  فقا

                                   ً                                                     النيب صلى اهلل عليو وسلم و٫تا أصح إسناد ا فإهنما ُب الصحيحُت. والذي عليو ا١تذىب أنو ٬توز العزؿ عن 
              ُ                        ف كانت أمة فبل ي شًتط إذهنا إف كاف واطؤىا ا١ترأة ولكن بشرط أف يكوف العزؿ عن ا١ترأة اٟترة بإذهنا، وأما إ

سيدىا، ولو كاف غَته فبل بد من إذف سيدىا؛ ألف الولد ملك لسيدىا. ووجهوا اشًتاط اإلذف قالوا: ألف 
           ً                                        ً                                            الولد ليس حق ا للزوج وحده وإ٪تا ىو حق للزوج والزوجة مع ا. فبل ٬توز للرجل أف يعزؿ عن ا١ترأة إال بإذهنا، 

إ٪تا كاف منع اٟتمل من طريق الزوج وحده، وأما الزوجة فلم يكن من طريقها منع اٟتمل، وُب الزماف األوؿ 
وُب ىذا الوقت أصبح النساء يتناولن من األدوية ما ٯتنع اٟتمل، فإذا قلنا: على الصحيح أنو ال ٬توز العزؿ 

ً                                         عن اٟترة إال بإذهنا فبل ٬توز أيض ا للمرأة أف تتناوؿ دواء ٯتنع اٟتمل إال بإذف زوجها؛ ألف ىذا من اٟتق                            
 ا١تشًتؾ بُت الزوجُت.

وبعض ا١تشايخ ا١تعاصرين اختاروا الرواية الثانية ُب ا١تذىب وىو الشيخ عبد الرٛتن بن سعدي اختار 
، فيجوز العزؿ عن ا١ترأة بدوف إذهنا، قاؿ: ألف حديث جابر ليس فيو  إٔب أف اشًتاط إذف اٟترة ليس ببلـز

                                                         ً   ًتط إذهنا. وىذا رأيو، ولكن األقرب: أنو ال بد من اإلذف منهما مع ا.                   ُ  ىذا الشرط، ولذلك ال ي ش
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ا١تسألة الثانية: العزؿ ىو عدـ إيقاع النطفة، والفقهاء أخذوا من جواز العزؿ أنو ٬توز إسقاط النطفة، 
٪تا فقالوا: إف النطفة أو اٟتمل ُب أوؿ أربعُت يـو تكوف نطفة ٍب تكوف مضغة بعد ذلك، فالنطفة وا١تضغة إ

ىي قطعة ٟتم فيجوز إسقاط النطفة ُب خبلؿ األربعُت. فكما ٬توز العزؿ وىو منع سقوط النطفة ُب ٤تل 
الرحم فيجوز إسقاطو، أخذوه من ىذه اٞتهة؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم خبلؿ أربعُت نطفة، ولذلك 

ما زالت مضغة وىي قطعة ٟتم ٓب  ا١تذىب أنو ٬توز إسقاط اٟتمل ُب األربعُت وبعضهم يزيد للثمانُت؛ ألهنا
ً                                                    ُ                      ينفخ فيها الروح قياس ا على العزؿ؛ ألهنا ُب حكم العزؿ وبنفس الشروط، فقالوا: ي شًتط بدواء مباح ال ضرر                     
فيو بإذف الزوج. ىذا كبلمهم والذي عليو كثَت من ا١تعاصرين ويفيت بو ا١تشايخ عندنا أف النطفة ال ٬توز 

ُ    دليل أنو لو ج ٍت عليها بعد علوقها ُب الرحم فإهنا تثبت فيها الدية ع شر إسقاطها؛ ألنو أصبحت لو حرمة ب                                                  ُ             
     ً                                                                    تقريب ا اآلف أو أقل من ذلك، فما داـ أنو ثبتت لو اٟترمة فبل ٬توز إسقاطو، وكوهنا  ألف( ٖ٘)دية أمو، يعٍت 

ً                  نطفة ال يدؿ على جواز إسقاطو على إطبلؽ وا١تسألة فيها خبلؼ طويل جد ا بُت أىل العلم ُب  ىذه                                                            
 ا١تسألة.

قالوا: ىذا االستفهاـ من النيب صلى اهلل عليو وسلم ال يدؿ على  :(َوِلَم يفعُل ذلك أحدُكم؟) قولو:
التحرٙب؛ ألنو قاؿ: وٓب يقل: فبل يفعل ذلك أحدكم. فدؿ ذلك على أف ىذه اللفظة ال تدؿ على التحرٙب،  

يدؿ على التقرير تقرير الفعل، فما كاف يفعلو كما أف ُب حديث جابر: كنا نعزؿ والقرآف ينزؿ. قالوا: ىذا 
 وىو مشهور بينهم وٓب ينهوا عنو يدؿ على جوازه. -رضواف اهلل عليهم–الصحابة 

 *** المتن ***
)ليَس ؛ أنو َسمع رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقوُؿ: -رضي اهلل عنو-عن أبي ذرٍّ  - ٖٖٖ

إال كَفَر، ومن اّدعى ما ليَس لو فليس ِمّنا، وليتبّوأ مقعَده من  -وىو يعلُمو-من رُجٍل اّدعى لغيِر أبيو 
 .وليس كذلك إال حاَر عليو( -أو قاؿ: عدّو اهلل-الناِر، وَمن دعا رُجاًل بالُكفِر 

 كذا عند مسلٍم. وللبخاري نحُوه.
 :*** الشرح ***
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 مفردات الحديث:
ىذا ىو ٤تل الشاىد أنو ال ٬توز  :(إال كَفرَ  -وىو يعلُمو-ليَس من رُجٍل اّدعى لغيِر أبيو ) قولو:

 لرجل أف يدعي لغَت أبيو، واالدعاء لغَت األب على صور:
الصورة األؤب: االدعاء ا١تباشر بأف يدعي الشخص أنو ابن لفبلف بعينو، وىذه إذا كانت بإقرار 

ْ  اد ع وى م  }األب فإنو يسمى التبٍت، واهلل عز وجل أبطلو ُب اإلسبلـ فقاؿ:   ُ  ُ  ْ ب ائ ه م  ى و  أ ق س ط  ع ن د  الل و  ف إ ف  ٓب     َ ْ آل    ْ  َِ   ِ      َ  ِْ   ُ  َ  َْ   َ  ُ   ْ  ِ  ِ َ ِ 
و ان ك م  ُب  الد ين  و م و ال يك م   ُ  ْ تػ ع ل م وا آب اء ى م  ف إ خ   ِ  َ  َ َ   ِ  ِّ    ِ   ْ  ُ  ُ َ  ْ  َِ   ْ  ُ  َ  َ      ُ  َ ْ [، فبل ٬توز التبٍت إذا كاف بإقرار األب، وأما إف  ٘األحزاب: { ] َ 

ء كانت بإقرار األب أـ                                                                   ً      كاف من غَت إقرار من األب فإنو امتحاف وكذب وىذا ليس ّتائز، فالصورتاف مع ا سوا
 بدوف إقراره كبل٫تا ٤تـر وال ٬توز.

وقبل أف أنتقل للصورة الثانية من صور االنتساب لغَت األب، ٬تب أف نفرؽ بُت التبٍت ا١تنهي عنو 
واحملـر وىو من كبائر الذنوب وبُت االستلحاؽ، االستلحاؽ ٬توز بشرط أف يكوف االبن ٣تهوؿ النسب، فإذا  

                     ً                ً                                       ب فإنو ال يسمى استلحاق ا وإ٪تا يسمى تبني ا فبل ٬توز، إذف األمر األوؿ أنو يكوف ٔتجهوؿ كاف معلـو النس
         ُ             ُ                النسب ال ي عرؼ أبوه وال ي عرؼ سبب والدتو. 

ِ                      األمر الثا٘ب: أف تدؿ القرائن على صحة نسبتو إليو، أما إف دلت القرائن أو ج زـ  بنفي أبوتو لو فإنو   ُ                                                                      
                         ً                                  لوا: فلو استلحق عريب أعجمي ا ال يصح ىذا االستلحاؽ باتفاقهم. ألف ال يصح االستلحاؽ، ولذلك مثلوا قا

                                 ُ                                  ً                 ً      ُِ   من شرط االستلحاؽ عندىم أال ينفيو الع رؼ أو العقل، ولو استلحق الصغَت كبَت ا، أو مشرقي مغربي ا ما ق ب ل 
                                ً                   ىذا االستلحاؽ، لكنو قد يسمى تبني ا والتبٍت منهي عنو. 

هتُت؛ اٞتهة األؤب: من جهة الولد فبل بد ُب االستلحاؽ إذف الفرؽ بُت االستلحاؽ والتبٍت من ج
                                    ً          ً                 ً                                أف يكوف ٣تهوؿ النسب، وأما إف كاف معلوم ا أو مقطوع ا فإنو يسمى تبني ا، اٞتهة الثانية: من حيث القرينة 
ي استلحاق ا، وقد ال تقوى ىذه القرينة لكن ٣ترد قرينة وال يوجد  ُ          ً                                                الدالة على االستلحاؽ فإف وجدت قرينة ٝت                                     

                                     ُ                                              يعارض االستلحاؽ من حيث السن ومن حيث الق رب والبعد و٨تو ذلك، ٓتبلؼ التبٍت قد توجد القرنية ما 
 النافية إلثبات الولد ومع ذلك يتبناه، وىذا ىو الفرؽ بُت التبٍت واالستلحاؽ.
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الصورة الثانية: أف يدعي الرجل لقـو ليس منهم، وىذا منهي عنو، ولذلك يقوؿ أىل العلم: إنو ال 
نسيت اآلف من –                                               ً                                ف يرد ا١ترء لقومو. وقد ذكر الزبَت بن بكار أف أقوام ا من قريش ٖتالفوا مع قبيلة أخرى بد أ

ردىم إٔب قبيلتهم وقاؿ: ٬تب أف يرد كل امريء  -رضي اهلل عنو–فلما كاف ُب عهد عمر  -ىي القبيلة الثانية
                            ً          اه النيب صلى اهلل عليو وسلم كفر ا ولعنو ُب إٔب قبيلتو. وىذا يدؿ على أف االدعاء لغَت أبيو منهي عنو الذي ٝت

                                                                                 ً  غَت ىذا اٟتديث يشمل االثنُت؛ االدعاء لؤلب ا١تباشر، أو االدعاء لؤلب البعيد وإف ٓب يكن مباشر ا.
ً                                         أي أذنب ذنب ا عظيم ا، والكفر ىنا ا١تقصود بو كفر النعمة ال شك. :(إال كَفرَ ) قولو:      ً            
              ً                       ُ         أي من ادعى شيئ ا ليس فيو كأف يتطبب وال ي علم منو  :(اومن اّدعى ما ليَس لو فليس ِمنّ ) قولو:

)إف من تطبب وٓب الطب، كما ُب حديث عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده أف النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
ً                                    ً             ، أو ادعى علم ا وفقه ا ليفيت الناس بغَت علم فإنو يكوف داخبل  ُب ىذا اٟتديث.يُعلم منو الطب فهو ضامن(       ً              

                              ُ              ولذلك يقوؿ أىل العلم: إف الذي ي فيت الناس بغَت  :(ِمّنا، وليتبّوأ مقعَده من النارِ فليس ) قولو:
)من ادعى علم موعود بالنار ُب حديثُت؛ اٟتديث األوؿ ىو حديث الباب قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

، أف من ادعى العلم والنسبة إليو فليتبوأ مقعده من النار، ما ليس لو فليس منا وليتبوأ مقعده من النار(
أنو كذب فهو أحد  -أي يظن–)من حّدث ْتديث يُرى واٟتديث الثا٘ب: قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

)من كذب علي متعمًدا فليتبوأ مقعده من ، وقد قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب اٟتديث ا١تتواتر: الكاذبُت(
قالوا: واٟتديث عن النيب صلى اهلل عليو وسلم والكذب عليو قد يكوف ُب نص اٟتديث، أو ُب ، النار(

تصحيحو، أو فيما استنبط منو وىو األحكاـ. فكل ىؤالء الثبلثة إذا تكلموا بغَت علم ُب نقل اٟتديث أو ُب 
لك ال ٬توز تصحيحو وتضعيفو أو ما استنبط منو من أحكاـ فهو داخل ُب ىذا الوعيد الشديد، ولذ

                                                                      ً                 للشخص أف يتكلم ُب دين اهلل عز وجل بالظن الضعيف، وال ٬توز أف يتكلم فيو إعجاب ا بنفسو، وإ٪تا ٬تب 
ً      أال يتكلم حىت يؤذف لو، ولذلك يقوؿ اإلماـ مالك إماـ دار ا٢تجرة: ٓب أفت حىت شهد ٕب أربعوف معمم ا أ٘ب                                                                                      

اٞتملة: وٓب يكن يتعمم ُب عهد مالك إال  أىل للفتوى. يقوؿ ابن ناصر الدين الدمشقي ١تا نقل ىذه
مع جبللة قدره ٓب يتصدر للفتوى ويفيت حىت أذف لو أشياخو بذلك، وال  -رضي اهلل عنو–الفقهاء. فمالك 

يعلم قدر الشخص إال من عرفو من أشياخو، ومن كاف من طبقة أعلى منو، أما من كاف دوف ُب السن ففي 
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إما يزيدوف ُب الكيل، أو ينقصوف ُب الكيل، فالذي يعرؼ الشخص الغالب أهنم ال يعرفوف قدر الشخص 
ىم من ىم أعلى منو، ولذلك نظر مالك لشهادة أشياخو فيو، فا١تقصود أف ىذا الزماف أصبح كل يتكلم، 
واٞتاىل بل وغَت ا١تسلم يكتب ُب ىذا االنًتنت وُب غَته ويقوؿ ُب دين اهلل عز وجل ما ليس منو، وكل 

نتشر قولو انتشار النار ُب ا٢تشيم، وقد صدؽ أبو بكر بن عياش كما نقل ذلك الًتمذي ُب ُ            ي سمع قولو وي
                                                  ً                                               العلل أو ابن رجب ُب شرح العلل أنو ١تا قيل لو: إف فبلن ا وىو غَت معروؼ بالعلم ٬تتمع الناس إليو قاؿ: إف  

عرؼ الناس  كل من جلس، جلس الناس إليو. ولكن العلم الذي يكوف بعد الوفاة، إذا مات الشخص
صدقو من كذبو وخطأه من صوابو وعرفوا زيفو من خالصو وصافيو، فا١تقصود أف الشخص ٬تب عليو أف ال 
                                                                            ً            يدعي ما ليس فيو ومن أعظم األشياء العلم، فيتقي اهلل عز وجل فيو فبل ينسب لنفسو شيئ ا ليس ىو من 

 أىلو.
 أي رجع عليو. :(إال حاَر عليو) قولو:

 *** المتن ***
 الرََّضاع.كتاُب 

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

بكتاب الرضاع وىو آخر كتاب فيما يتعلق  -رٛتو اهلل–بدأ الشيخ  :(كتاُب الرََّضاع) قولو:
باألنكحة، وبعده ال يبقى عندنا إال األبواب ا١تتعلقة بالقصاص واٟتدود واألقضية واٞتهاد والعتق وما يتعلق 

 هبا.
 الرضاع ُب اللغة: ىو ُب األصل مأخوذ من االرتضاع وىو مص ثدي ا١ترأة. 

                                                              ً       ً              الرضاعة ُب الشرع اليت تتبٌت عليو األحكاـ فإف الشرع قد جعل ٢تا أوصاف ا وقيود ا ٗتالف القيود 
اللغوية، فمن ىذه األوصاؼ والقيود: أف الشرع ال يعترب بالرضاع إال إذا كاف ذا عدد، ولذلك ثبت ُب 

                  ُ                       أهنا قالت: كاف ٦تا أ نزؿ ُب القرآف عشر رضعات  -رضي اهلل عنها–مسلم من حديث عائشة صحيح 
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 شرح عمدة األحكاـ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

)ال ٖتـر اإلمبلجة وال        ُ                                                     ٤ترمات فن سخت ٓتمس. أي ٓتمس رضعات ٤ترمات، وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم: 
كامو ال بد ، فدؿ ذلك على أنو ال بد لكي يكوف الرضاع مًتتبة عليو أحاإلمبلجتاف وال ا١تصة وال ا١تصتاف(

: من العدد، وا١تراد بالعدد أي عدد الرضعات. ىذه ا١تسألة األؤب.         ً                                                          فيو أوال 
ا١تسألة الثانية: أف الرضاعة ال بد ٢تا من وقت تكوف فيو، وٚتهور أىل العلم أف الرضاعة ال بد أف 

، وسيمر معنا اعة()إ٪تا الرضاعة من اجملتكوف ُب اٟتولُت؛ ١تا جاء عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ: 
، )إ٪تا الرضاعة ما أنبت اللحم وأنشز العظم(اٟتديث ُب ٤تلو وا٠تبلؼ فيو، وقولو صلى اهلل عليو وسلم: 

، وُب ىذا اٟتديث زيادة واٟتولُت فيو ضعف، ولذلك يقوؿ بعض )وىو ُب اٟتولُت(وجاء عند الدارقطٍت قاؿ: 
تيمية وىو قوؿ متجو: إف الرضاعة احملرمة ىي ما كانت قبل أىل العلم وىو اختيار الشيخ تقي الدين ابن 

                                                                      ً       ً                الفطاـ سواء كاف الفطاـ قبل اٟتولُت أـ بعد اٟتولُت. ْتيث أف الرضاعة تكوف طعام ا أصلي ا وسنتكلم عنو ُب 
 ٤تلو مع رضاع الكبَت.

قلنا: إنو ُب                                                  ً                           ا١تسألة الثالثة: الشرط الثالث لكي يكوف الرضاع معترب ا قالوا: صفة االرتضاع. فنحن 
ً       اللغة ىو التقاـ الثدي ومصو، وأما ُب الشرع فإنو ال ت شًتط فيو ىذه ا٢تيئة، فإنو لو كاف االرتضاع مص ا ألخذ                                           ُ                                                
ً    اٟتكم، ولو كاف س كب ُب إناء وش ر ب للصيب ألخذ اٟتكم، ولو كاف وجور ا أو سعوط ا ألخذ اٟتكم أيض ا،               ً         ً                             ِّ  ُ             ُ               

                                 ُ           ألنف حىت يصل للجوؼ، والوجور ىو أف ي نقط ُب الفم والسعوط ىو أف يوضع ُب األنف، فيقطر بو ُب ا
ُ   ً       ُ                                                      تنقيط ا من غَت مص ليس ش رب ا وإ٪تا ي سكب ُب الفم بالقطارة، فكل ىذه ا٢تيئات تأخذ حكم الرضاعة.                ً      

                         ُ                                                              ً  قلنا: ىيئة االرتضاع أنو ال ي شًتط فيو ا١تص وإ٪تا كل ما أدى لو، لكن الفقهاء استثنوا من ذلك أمر ا 
، ا١تدخل ا١تعتاد اثناف قالوا: لو دخل إٔب ا ٞتوؼ من غَت ا١تدخل ا١تعتاد ما نشر اٟترمة. مثل ما قلنا ُب الصـو

وأٟتق هبما ثالث عند بعض أىل العلم، لكن ا١تدخل ا١تعتاد اثناف؛ األنف، والفم، فإذا دخل حليب الرضاعة 
ىو إدخاؿ الشيء عن  من غَت الفم واألنف فإنو ال ينشر اٟترمة، قالو: ومثل ذلك االحتقاف. واالحتقاف

                      ً                                                                طريق الدبر يسمى احتقان ا، وأما اٟتقنة عندنا اآلف فإهنا اإلبرة فهذه خبلؼ تلك، فاالحتقاف ُب كتب 
ُ                               الفقهاء مثل التحميلة أو با١تاء و٨تو ذلك يسمى احتقان ا، فاالحتقاف لو ح قن الصيب بلنب امرأة فإنو ال ينشر                 ً                                                 

 م أو األنف.اٟترمة فبل بد أف يكوف قد دخل من طريق الف



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٜٓٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

سب كل رضعة  ُ            ا١تسألة الرابعة: قدر الرضعات، جاءت ُب السنة بتقدير الرضعات ا٠تمس، فكيف ٖت                                                                      
من ىذه الرضعات ا٠تمس؟ مشهور ا١تذىب أف الرضعة ىي ا١تصة فإذا ترؾ الصيب الثدي بنفسو أو بإجبار 

       ُ                     للثدي ت عترب مصة ولو ليتنفس                                      ُ                          وسواء كاف بشبع منو أـ ألجل النفس فإنو ت عترب مصة، يعٍت ٣ترد ترؾ الصيب
 .)ال ٖتـر ا١تصة وال ا١تصتاف(         ً                                                        ولو إجبار ا، وىذا مشهور ا١تذىب وىو ظاىر قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

ً                                                الرواية الثانية: واختارىا بعض مشاٮتنا أيض ا ومنهم الشيخ ابن سعدي وغَته أهنم قالوا: إف الذي                                         
ؾ باختياره. فبل بد أف يًتؾ باختياره فلو ترؾ ألجل نفس أو ترؾ ٭تـر الرضعة التامة، بأف يرتضع حىت يًت 

                        ً             بإجبار فإنو ال يكوف ٤تتسب ا رضعة كاملة.
)ال ٖتـر ا١تصة وال ا١تصتاف وال والصحيح: ىو األؤب ١تفهـو قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

 ا٠تمس ىي اليت تكوف ٤ترمة.، فسمى ا١تصة وا١تصتُت ليست ٤ترمة، مفهومو أف اإلمبلجة وال اإلمبلجتاف(
 *** المتن ***

قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم في  -رضي اهلل عنهما-عن ابن عباٍس  - ٖٖٗ
 .)ال تِحلُّ لي، َيحرـُ من الرَّضاِع ما يحُرـُ من النسِب، وىي ابنُة أخي من الرَّضاعِة(بنِت حمزَة: 

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

رضي –بنت ٛتزة بن عبد ا١تطلب  :(رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم في بنِت حمزةَ  قاؿ) قولو:
 .-اهلل عنها وعن أبيها

ٛتزة  :(ال تِحلُّ لي، َيحرـُ من الرَّضاِع ما يحُرـُ من النسِب، وىي ابنُة أخي من الرَّضاعةِ ) قولو:
ً                                       كاف أخ ا للنيب صلى اهلل عليو وسلم من الرضاعة، و   -رضي اهلل عنو– ُ                               قد ذ كرت ابنة ٛتزة للنيب صلى اهلل عليو          

، ال ٬توز ٕب أف أتزوج هبا؛ ألهنا ابنة أخي من الرضاعة، ٍب قاؿ النيب صلى اهلل عليو )ال ٖتل ٕب(وسلم قاؿ: 
 .)٭تـر من الرضاعة ما ٭تـر من النسب(وسلم: 

 فقو الحديث:
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 شرح عمدة األحكاـ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 ا١تسألة األؤب: الذي ٭تـر من النسب أمور:
١ترضعة اليت أرضعت، وىذه بإٚتاع أىل العلم؛ ألف اهلل عز وجل قاؿ: األمر األوؿ: ٖترٙب ا

ٌب أَْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمَن الر َضاَعةِ )  [، فحـر اهلل عز وجل األـ ا١ترضعة.ٖٕ]النساء:  (َوأُم َهاُتُكُم البل 
ً            األمر الثا٘ب: النسب الذي يكوف من جهة األـ ا١ترضعة، ىذا أيض ا تنتشر إلي و اٟترمة بإٚتاع أىل                                                      

َ ِ            {و أ خ و ات ك م  م ن  الر ض اع ة ( ]النساء: العلم، ما الدليل؟ أف اهلل عز وجل قاؿ:    َ       َ  ِ  ْ  ُ  ُ َ  َ ، فاألخت اليت ارتضعت [ٖٕ  ََ 
من الشخص من ثدي واحد أو در اللنب معها أو أكرب أو أصغر داخلو ُب ىذا اٟتديث فدؿ على أنو تنتشر 

 إليها اٟترمة.
األمر الثالث: قالوا: لنب الفحل. وىم القرابة الذين يكونوف من جهة الزوج، ما معٌت لنب الفحل؟ 
اآلف ىذا اللنب الذي در من ا١ترأة در األـ أمو من الرضاعة، واألب ىل ىذا يسمى أب من الرضعة؟ الذي 

ى: شخص ارتضع من امرأة در اللنب بسببو ىذا لنب الفحل، ىل لنب الفحل ينشر اٟترمة أـ ال؟ وبصيغة أخر 
ىذه ا١ترأة وأبناؤىا ٤ترموف عليو باإلٚتاع انتشرت اٟترمة، انتهينا منها واحد واثنُت، رقم ثبلثة ىي اليت تسمى 
االنتشار بلنب الفحل زوج ىذه ا١ترأة اليت أرضعت ىذا الولد ىل يكوف أب لو من الرضاعة أـ ال؟ ىو أبوه من 

؟ وبناء على ذلك ىل تنتشر ١تن وراءه مثل الرضاعة، ىذا معٌت لنب الفحل، ف هل ٭تـر لنب الفحل أـ ال ٭تـر
                   ً                                                                             ً      إخوانو فيكونوف أعمام ا ٢تذا الذي ارتضع، أبناؤه ىو من زوجة ثانية وليسوا أبناء ا١ترأة ىل يكونوف إخوان ا ٢تذا 

 الفحل ينشر                                                                     ً       الولد أـ ال؟ ىذه ا١تسألة تسمى مسألة لنب الفحل، ومشهور ا١تذاىب األربعة ٚتيع ا أف لنب
ً              اٟترمة، وسيدؿ عليو أيض ا حديث عائشة  الثا٘ب، وإ٪تا خالف ُب انتشار النب الفحل بعض  -رضي اهلل عنها–                    

الصحابة كعبد اهلل بن الزبَت، وعبد اهلل بن عمر، وكاف يقضي بو بعض فقهاء ا١تدينة؛ كربيعة بن عبد الرٛتن 
ج هبا الشافعي على مالك فقاؿ ١تالك: إنك خالفت الذي يسمى ربيعة الرأي، وىذه من ا١تسائل اليت احت

                           ً                                                                    عمل أىل ا١تدينة فيها فإف كثَت ا من فقهاء ا١تدينة ومنهم ابن عمر وربيعة بن عبد الرٛتن شيخك كانوا يروف 
رضي اهلل عنها –أف لنب الفحل ال ٭تـر ومع ذلك خالفت قو٢تم للحديث الصحيح. وىو حديث عائشة 

ً                           الثالثة اليت فيها خبلؼ ولكنو خبلؼ ضعيف جد ا وىو شبو مًتوؾ وإف قاؿ بو القادـ. إذف عرفنا الصورة                                       
 وبعض التابعُت. -رضواف اهلل عليهم–بعض الصحابة 
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 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

األمر الرابع: قالوا: ا١تصاىرة. مثل زوج األـ، ىذا ال ٭تـر بالنسب وإ٪تا ٭تـر با١تصاىرة، مثالو: 
ابنتها من الرضاعة ىل تنتشر إليو اٟترمة أـ ال؟ ىذا ىو  أليست ا١ترأة ٭تـر عليها زوج ابنتها من نسبها، زوج

                                                                      ً                     النوع الرابع الذي نتكلم عنو اآلف وىو قضية ىل الرضاعة ٖتـر النسب والصهر مع ا أـ النسب فقط؟ ىذه 
ا١تسألة ٚتهور أىل العلم على أنو ٭تـر النسب والصهر، وسنتكلم عن ا١تسألة بعد قليل، وخالف الشيخ تقي 

، وتوسط بعض أىل العلم فقاؿ بقوؿ فيو الدين ابن تي مية فقاؿ: إ٪تا ٭تـر النسب فقط. والصهر ال ٭تـر
                                        ً   تبعيض فقاؿ: الصهر ٭تـر النكاح وال يكوف ٤ترم ا.

                                                 ً                                      األمر ا٠تامس: ما ال تنتشر إليو اٟترمة باتفاؽ، وىم طبع ا أربع صور، والفقهاء يقولوف: أـ أخيو، 
ا. وىاتُت الصورتُت يتفرع عليها أربع صور، فعندما نقوؿ: أـ أخيو من                                  ً وأخت ابنو، ىذه يقولوف: ال ٖتـر مطلق  

تمل أف تكوف لفظة من الرضاع منسوبة للمضاؼ، وٯتكن أف تكوف منسوبة للمضاؼ إليو فتكوف  ُ                                                                                 الرضاع ٭ت         
صورتُت: أـ أخيو إذا نسبناىا للمضاؼ فأخوه من صلبو أمو من الرضاعة ال ٖتـر عليو، أـ أخيو من صلبو من 

ضاعة ال ٖتـر عليو مع أف أمو من الصلب ٖتـر على ىذا األخ، إذف ىنا أضفنا من الرضاعة للمضاؼ، الر 
 فحينما نضيفها للمضاؼ إليو نقوؿ: أخوه من الرضاعة أمو ليست ٤ترمة عليو. إذف ىذه صورة.

الصورة الثانية: أخت ابنو، نفس الشيء أضف من الرضاعة أخت ابنو ٖب الرضاعة إما تنسب 
اؼ أو للمضاؼ إليو فتتحقق صورتُت أي ابنو من صلبو إذا كانت لو أخت من الرضاعة اترضع ىو للمض

وإياىا من ثدي امرأة واحدة فإف أخت ابنو من الرضاعة ليست ٤ترمة عليو، وإذا أضفنا شبو اٞتملة من 
 الرضاعة البنو فنقوؿ: إف ابنو من الرضاعة أختو ليست ٤ترمة عليو.

تحقق منهما أربع صور، فالشيخ عثماف بن قائد النجدي لو رسالة ٝتاىا إذف ىذين الوصفُت ي
، قاؿ: إف ىاتُت الصورتُت الضمَت يعود فيهما ٟتالتُت فهم أربع صورة وليست )قطع النزاع ُب ٖترٙب الرضاع(

لقاعدة صورتُت. وألف فيها ىذه الرسالة، وىذا ُب اٟتقيقة ليس استثناء من ٖترٙب الرضاعة؛ ألننا نقوؿ: إف ا
ُب الرضاعة مضطردة وأف اٟترمة ال تنتشر ١تن ىم ُب درجة ا١ترتضع وأصولو وفروعو، تدخل ُب ىذه الصور 
األربع وزيادة، وابن رجب ُب جامع العلـو واٟتكم قاؿ: إنو ال وجو الستثناء ىاتُت الصورتُت فإف التحرٙب 
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 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ً                                   فيهما حقيقة ليس متجه ا للرضاعة بنفسها وإ٪تا ألمر آخر. ووج هو توجيو لطيف فقاؿ: إف االستثناء ُب غَت                    
 ٤تلو. ولعلكم تراجعوف كبلـ ابن رجب فإنو كبلـ متجو وُب ٤تلو.

ا١تسألة الثانية: ىذا اٟتديث نص صريح على انتشار اٟترمة بالنسب وىي اٟتالة الثانية، ولذلك قاؿ 
 .)ىي ابنة أخي من الرضاعة(النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

 *** المتن ***
)إّف قالْت: قاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  -رضي اهلل عنها-عن عائشَة  - ٖٖ٘

ـُ ما يحُرـُ من الِواَلدِة(  .الرَّضاعَة تحرّْ
 :*** الشرح ***

 فقو الحديث:
استدؿ اٞتمهور هبذا اٟتديث على أف الوالدة تشمل النسب وتشمل الصهر؛ ألف ما ٭تـر بالوالدة 

ً                أيض ا الصهر فإف زوج                                                             ً           البنت حـر بالوالدة؛ ألنو زوج ابنتو، ولذلك أدخلوا الصهر استدالال  هبذا اٟتديث.   
 *** المتن ***

استأذَف عليَّ بعدما أُنِزَؿ الِحجاُب.  -أَخا أبي الُقَعيس-وعنها قالْت: إف أفلَح  - ٖٖٙ
بي الُقَعيس ليس ىو فقلُت: واهلل ال آذُف لو حتى استأِذَف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم؛ فإف أخا أ

أرَضعني، ولكن أرضعتني امرأُة أبي القعيس، فدخل عليَّ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم. فقلت: يا 
)ائَذِني لو؛ فإنّو عمُِّك، َترَِبْت رسوَؿ اهلل! إف الرجَل ليس ىو أرضَعني، ولكن أرضعتِني امرأتُو؟ فقاؿ: 

 .يميُنِك(
 حرّْموا من الرضاعِة ما يحُرـُ من النسب. قاؿ عروة: فبذلك كانت عائشُة تقوؿ:

وفي لفٍظ: استأذَف عليَّ أفلُح، فلم آذْف لو. فقاؿ: أتحتجبيَن مني، وأنا عمُِّك؟ فقلُت: وكيف 
ذلك؟ قاؿ: أرضَعْتِك امرأُة أخي بلبِن أخي. قالت: فسألُت رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم؟ فقاؿ: 

 .)صدَؽ أفلُح، ائذني لو(
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 ك: أي: افتقرت، والعرُب تدعو على الرجِل، وال تريُد وقوَع األمِر بو.تربت يمين
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
أوؿ األمر ٓب يكن  :(استأذَف عليَّ بعدما أُنِزَؿ الِحجابُ  -أَخا أبي الُقَعيس-إف أفلَح ) قولو:

ُ                        ً            اٟتجاب مشروع ا فيجوز للرجل أف يدخل على ا١ترأة حىت ش رع اٟتجاب على ا١تسلمات ٚتيع ا وليس على                                      ً          
نساء النيب صلى اهلل عليو وسلم، ومشروعية إنزاؿ اٟتجاب ىذا أمر مستقر وبُت، ولكن لؤلسف أف من 

مع أف ىذا األمر مستقر والدليل عليو  غرائب األمور أف بعض الناس أصبح يبحث على الدليل على اٟتجاب
واضح وجلي ال ٭تتاج إٔب استدالؿ، بل إف من ا١تعلـو من الدين بالضرورة فبل ٭تتاج إٔب دليل يدؿ على 
                                                                   ُ                      وجوبو ولزومو، وأما تقييد اٟتجاب بكشف الوجو فإنو ا٠تبلؼ فيو متأخر، وما ن قل عن بعض ا١تتقدمُت من 

ة على جواز كشف الوجو، وإ٪تا ٯتكن تأويلها بطريق أو بآخر ولذلك حكى أخبار فإهنا ُب اٟتقيقة ليست دال
                                                                           ُ           عدد من أىل العلم اإلٚتاع على وجوب تغطية الوجو؛ ألف ا١تراد باٟتجاب حجاب الوجو أال ت رى ا١ترأة، 
وىذه ىي الداللة اللغوية ا١تفهومة من كتاب اهلل عز وجل ومن لفظة اٟتجاب فإهنا تدؿ على تغطية الوجو، 

ىذا أمر واضح وجلي بل إنو كما قاؿ بعض أىل العلم معلـو من الدين بالضرورة ال ٭تتاج إٔب استدالؿ، وال و 
ً      ً                                                            ي عرؼ أف أحد ا خالف نص ا صر٭ت ا ُب ىذه ا١تسألة، نعم ىناؾ نصوص ٯتكن توجيهها بطريق أو بآخر لكن           ً           ُ

إف ا١توجود ُب كتب الفقهاء أف                          ُ                                     نص صريح على ىذه ا١تسألة ال ي عرؼ إال متأخر، ولذلك يقوؿ أىل العلم: 
ً                                 عورة ا١ترأة ما عدا وجهها إ٪تا ىو موجود عند ا١تتأخرين، وٓب يكن منصوص ا عليو عند ا١تتقدمُت من أىل العلم                                                                
وإ٪تا ىو أمر وارد على الفقهاء ا١تتأخرين سبب وروده خطؤىم ولبس األمر عليهم بُت عورة ا١ترأة ُب الصبلة 

ً          ُب الصبلة عورة إال وجهها وكفيها و٥تتلف ُب قدميها وُب الكفُت أيض ا، فالذي  وُب غَت الصبلة، فإف ا١ترأة                                                        
 يذكره الفقهاء إ٪تا ىو ُب الصبلة، فجاء بعض ا١تتأخرين فأطلق اٟتديث ُب العورة فجعلو ُب الصبلة وُب غَته.

أف النيب  السبب :(فقلُت: واهلل ال آذُف لو حتى استأِذَف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم) قولو:
ً         صلى اهلل عليو وسلم كما سيمر معنا ُب اٟتديث الذي بعده قبل ىذه الواقعة رأى عند عائشة أخ ا ٢تا من                                                                                  
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ً                             بعد ذلك كانت ال تدخل أحد ا عليها إال مستأذنة للنيب صلى  -رضي اهلل عنها–الرضاعة فغضب فعائشة                        
 لى اهلل عليو وسلم.اهلل عليو وسلم، وىذا من كماؿ عفتها وكماؿ رعايتها ٟتق النيب ص

معٌت   :(ولكن أرضعتني امرأُة أبي القعيس ،فإف أخا أبي الُقَعيس ليس ىو أرَضعني) قولو:
                                       ُ  َ                                          كبلمها أف الذي أرضعها من لبنو ىو أبو الق ع يس وليس أخاه، ولكن أرضعتٍت امرأة أيب القعيس.

مسألة لنب الفحل ينشر اٟترمة ىذا دليل على ا١تسألة الثالثة وىي  :(ائَذِني لو؛ فإنّو عمُّكِ ) قولو:
ً                                                 فينتقل التحرٙب إلخوانو وأصولو وفروعو وأبناء فروعو أيض ا، ولذلك فأبناء أبنائو ينشروف اٟترمة، فالقاعدة ُب                                                    
لنب الفحل الذي تنتشر إليهم اٟترمة أصوؿ الرجل وفروعو وأبناء فروعو أي أبناء أبنائو و٨تو ذلك فكل ىؤالء 

  اع.تنتشر إليهم اٟترمة بالرض
ىذه الكلمة قيل: إهنا كلمة تقو٢تا العرب وليست دعاء، وجاء ُب بعض  :َترَِبْت يميُنِك() قولو:

نسخ العمدة أنو فسر كلمة تربت ٯتينك بأنو قاؿ: افتقرت. وذكر ُب ا٢تامش أهنا موجودة ُب بعض النسخ 
: كلمة ت قاؿ وال يقصد  ، إ٪تا ىي)تربت ٯتينك(دوف بعض، فعلى ذلك قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم:     ً       ُ             أوال 

                ُ                                  هبا الدعاء، وإف ق صد هبا الدعاء فإنو توجو أحد أمرين:
األمر األوؿ: إما توجو على الشرطية، أي تربت ٯتينك إف ٓب تفعلي، فيكوف دعاء معلق على الشرط 

 وٓب تفعل الشرط ليقع عليها ا١تشروط وىو الدعاء، ولذلك ٓب يصبها الدعاء.
األمر الثا٘ب: ٭تمل على ما وعد بو النيب صلى اهلل عليو وسلم ربو كما ُب صحيح مسلم حينما قاؿ: 

، فمن دعا (اللهم إ٪تا أنا بشر، فأٯتا رجل من ا١تسلمُت سببتو، أو لعنتو، أو جلدتو، فاجعلها لو زكاة ورٛتة)
  ُ         ، ت عترب رٛتة )تربت ٯتينك(عليو وسلم: عليو النيب صلى اهلل عليو وسلم تكوف لو رٛتة، فقوؿ النيب صلى اهلل 

 من اهلل عز وجل ٢تا.
لكن  :(قاؿ عروة: فبذلك كانت عائشُة تقوؿ: حرّْموا من الرضاعِة ما يحُرـُ من النسب) قولو:

 الثابت من حديث ابن عباس من قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم.
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كانوا ٬تتهدوف   -رضواف اهلل عليهم–ىذا ٤تموؿ على أف الصحابة  :صدَؽ أفلُح، ائذني لو() قولو:
ُب عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم ؤتحضره فإف صدقهم النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف اجتهادىم لو حكم 

 السنة التقريرية.
 *** المتن ***

)يا عائشُة! وعنها قالت: دخل عليَّ النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم وعندي رجل فقاؿ:  - ٖٖٚ
)يا عائشة! انظُرَف َمن إخواُنكنَّ؟ فإنما الرضاعُة ِمن قلت: أخي ِمن الرَّضاعِة. فقاؿ:  َمن ىذا؟(
 .الَمجاعِة(

 :*** الشرح ***
قبل  -رضي اهلل عنو–ىذا اٟتديث ٤تموؿ عند أىل العلم أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قالو لعائشة 

نكر بعض أىل العلم أهنم قالوا: إف ىذا الرجل اٟتديث الذي قبلو، وىو قصة غَت القصة األؤب ببل شك، وأ
 ا١تعروؼ ىو نفس السابق وإ٪تا ىي قصة ٥تتلفة.

 مفردات الحديث:
وىذا الرجل ذكر ابن حجر أنو ٓب  :(دخل عليَّ النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم وعندي رجل) قولو:

 يعرفو، وٓب يستطع أف ٯتيزه مع عنايتو با١تبهمات ُب صحيح البخاري.
ىذا االستفهاـ من النيب صلى اهلل عليو وسلم ٤تموؿ  :(يا عائشة! انظُرَف َمن إخواُنكنَّ؟) قولو:

 على معنيُت صحيحُت:
ا١تعٌت األوؿ: أي انظرف إخوانكن من الرضاعة، أو من يدعي أنو أخوكن من الرضاعة فتأكدف من 

                         ً  عٌت اللغوي لكنو ليس ارتضاع ا الشروط الشرعية لتحقق ىذه اإلخوة فإنو قد يكوف ىناؾ ارتضاع من حيث ا١ت
، أي )فإ٪تا الرضاعة من اجملاعة(    ً                                                            شرعي ا، ويدؿ على ىذا باقي اٟتديث حينما قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

ً                                                        فليس كل من ارتضع مع الشخص يكوف أخ ا لو إال بتوفر الشروط اليت سبق ذكرىا من حيث العدد والوقت                                  
 وكيفية االرتضاع وغَت ذلك من األمور.
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، ٤تموؿ )انظرف من إخوانكن(ا١تعٌت الثا٘ب: قاؿ بعض الشراح إف قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
                                       ُ                                  ُ                 على معٌت آخر أي ٬تب على ا١ترء إذا أراد أف ي رضع البنو أف يبحث عن امرأة مناسبة ت رضع ابنو، ولذلك 

أكل اٟتراـ. ألف ىذه الرضاعة تؤثر                 ُ        ُ                                             الفقهاء يقولوف: ي كره أف ي رضع الولد ابنو من امرأة فاسقة، أو من امرأة ت
فيو، و٦تا يصدؽ ذلك من أخبار العلماء ما نقلو ابن ا١تلقن ُب طبقات الشافعية أف إماـ اٟترمُت اٞتويٍت كاف 
                                      ً                                                        يتكلم ُب درسو أحياف كثَتة ففي درسو أحيان ا يأتيو تلعثم ُب كبلـ وتأتأة وفأفأة فكاف إذا جاءت مثل ىذه 

أسو وقاؿ: ىذا من أثر تلك الرضعة. فسئل مرة عن قولتو ىذه ما معناىا؟ فقاؿ: إف الطريقة ُب كبلمو طأطأ ر 
وصدؽ فإف أبوه أبو ٤تمد اٞتويٍت إماـ ُب فقو الشافعية وُب السنة فإنو لو كبلـ على –          ً    ً  أيب كاف رجبل  صاٟت ا 

ً            وكاف حريص ا أال يطعمنا -طريقة السلف الصاّب ُب إثبات الصفات وُب غَت ذلك من األمور       ً      إال حبلال  وأنو          
                                     ً     ً                                                   مر دخلت جارية جارنا لبيتنا فوجدتٍت صبي ا رضيع ا أبكي فألقمتٍت ثديها فارتضعت منو وكانت تلك اٞتارية 
ّ  تأكل الربا. يقوؿ أبو ا١تعإب اٞتويٍت صاحب هناية ا١تطلب: فلما جاء أيب وعرؼ با٠ترب أدخل يده ُب ُب                                                                                      

ي، فما بقي أرى شؤمو ُب ىذه الفأفأة. وىذا موجود حىت فأخرج ما ارتضعتو قاؿ: فخرج ما خرج وبقي ما بق
ُب كتب اٟتنابلة وغَتىم أنو يكره أف الشخص يسًتضع البنو عند امرأة فاسقة، أو عند امرأة بليدة ُب 
ذكائها، ولذلك العرب كانوا يبحثوف عن النجباء والفصحاء فيسًتضعوف ألبنائهم عندىم، ولذلك فإف قوؿ 

، ٤تموؿ على ا١تعٌت الثا٘ب عند بعض الشراح أي انظرف من )انظرف من إخوانكن(وسلم:  النيب صلى اهلل عليو
                         ُ                                                           تسًتضعن عنده، فليس كل أحد ي سًتضع عنده فإف ىذا مؤثر ُب الشخص ُب طبعو من حيث ا١ترأة ا١ترضعة 

ال كماؿ ديانة،                                      ً                                              وُب أبناء تلك ا١ترأة فإنو سيكونوف إخوان ا ألبنائك ولرٔتا كاف بعضهم ليس على كماؿ عدالة و 
 ورٔتا يؤثر على أقاربو فيدخل عليهم من ليس كذلك.

وعلى العمـو كبل األمرين وارد، وقد جاء ُب بعض األحاديث أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا دخل 
ورأى ىذا الرجل غضب من رؤية ىذا الرجل، فسبب الغضب أىو عدـ علم النيب صلى اهلل عليو وسلم 

ُ            و ٓب يرتض ىذا الشخص بعينو، ولذلك ٓب ي نقل لنا اٝتو لنعرؼ أىو ٦تن ع رفت مكانتو باإلخوة ٦تكن أو أن                          ُ                                   
 وفضلو أـ ال.
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استدؿ هبذه اٞتملة على وقت الرضاع وقدره، أما الدليل من  :فإنما الرضاعُة ِمن الَمجاعِة() قولو:
و ال بد أف تكوف أكثر من ، أهنا دليل على أن)إ٪تا الرضاعة من اجملاعة(قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

رضعة، قالوا: ألف الرضعة الواحدة ال تكفي ُب سد اٞتوعة. فلذلك ال بد فيها من العدد، واستدؿ هبا من 
 اختار القوؿ الثا٘ب: أف الرضعة الواحدة ال بد أف تكوف باكتفاء من الشخص. وقد ذكرنا ا٠تبلؼ قبل قليل.

على وقت الرضاع، وقد ذكرت أف ألىل العلم قولُت ُب                       ُ              ا١تسألة الثانية: أنو است دؿ هبذا اٟتديث 
 ا١تسألة و٫تا أشهر األقواؿ:

القوؿ األوؿ: أف الرضاعة احملرمة ال بد أف تكوف ُب اٟتولُت. ألف وقت الرضاعة ُب اٟتولُت وذكرت 
ث وف  ش ه  {أف اٟتديث عند الدارقطٍت فيو ضعف، واهلل عز وجل قاؿ:  َ  ْ و ٛت  ل و  و ف ص ال و  ث بل    َ   ُ َ  َ  ُ ُ  َ  ِ َ   ُ  ُْ َ [، ٘ٔاألحقاؼ: { ] ً ر اَ 

يعٍت أف مع الرضاعة واٟتمل، فاٟتمل أقلو ستة أشهر والرضاعة أقصى شيء يكوف ُب ثبلثُت شهر فهو 
 أقصى ما يكوف فيو الرضاعة، وىذا مشهور ا١تذىب.

                                                                          ُ               القوؿ الثا٘ب: أف الرضاعة اليت تنتشر هبا اٟترمة ما كاف قبل الفطاـ. فلو أف الصيب ف طم قبل السنتُت 
بعد الفطاـ فإنو ُب ىذه اٟتاؿ ال تنتشر لو اٟترمة، ولو كاف فطامو بعد السنتُت وارتضع بعد٫تا فإنو  وارتضع

تنتشر إليو اٟترمة. وىذا القوؿ قوؿ متجو وىو اختيار الشيخ تقي الدين، وىذا كبلـ الشيخ ولو وجو لكن 
فطاـ عن التقاـ الثدي لكن يبقى صعب اٞتـز بًتجيحو؛ ألف اآلف تغَت اٟتاؿ عن الزماف األوؿ فقد يكوف ال

                                           ُ                                                 الصيب يرضع اٟتليب بوسائلو الصناعية من ىذه الع لب وغَتىا فيمكن أف يكوف الرضاع عن طريق ىذه ا٢تيئة، 
 و٨تن قلنا قبل قليل: إف الرضاع يتقدر بو، ولذلك األؤب واألحوط أف يقدر بالسنتُت.

 مسألة رضاع الكبير:
عندنا مسألة ورد فيها حديث وطاؿ فيها حديث الناس وىي مسألة رضاع الكبَت، فقد ثبت ُب 

رضي اهلل عن –صحيح مسلم أف سآب مؤب أيب حذيفة وأبو حذيفة ىو  خاؿ معاوية ابن أيب سفياف 
اهلل عز وجل:                                                    ً                         ىذا سآب كاف أبو حذيفة قد تبناه ُب اٞتاىلية ونسبو ابن ا لو، فلما جاء اإلسبلـ وقاؿ -اٞتميع

و ان ك م  ُب  الد ين  و م و ال  } ب ائ ه م  ى و  أ ق س ط  ع ن د  الل و  ف إ ف  ٓب   تػ ع ل م وا آب اء ى م  ف إ خ  َ َ  َ  ِ اد ع وى م  آل    ِ  ِّ    ِ   ْ  ُ  ُ َ  ْ  َِ   ْ  ُ  َ  َ      ُ  َ ْ  َ  َْ   ْ  َِ   ِ      َ  ِْ   ُ  َ  َْ   َ  ُ   ْ  ِ  ِ َ ِ   ْ  ُ  ُ  ْ ُ  ْ يك م    [، ٘األحزاب: { ] 
ً                                      بقي ُب بيت أيب حذيفة وكاف ٔتثابة أبيو أكرب منو بكثَت جد ا، وكاف يقـو ٓتدمتو وكاف يدخل ُب بيتو ف لرٔتا                                                  
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رآىا ُب ثوب بيتها كذا ُب اٟتديث. وسآب ٝتي مؤب  -رضي اهلل عنها–رأى زوجة أيب حذيفة وىي سهلة 
ب ائ ه م }ألف اهلل عز وجل قاؿ:  ْ  {اد ع وى م  آل   ِ  ِ َ ِ   ْ  ُ  ُ  ْ                              ُ                      فمن كاف لو أب نسب ألبيو ومن ٓب ي عرؼ أبوه ٝتي مؤب، كما    

آب مؤب أيب حذيفة ال لقصد الوالء أنو اشًتاه ، فسمي س)أنت موالنا(قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم لزيد: 
من أفضل الصحابة،  -رضي اهلل عنو–                     ً                                          وأعتقو وإ٪تا كاف متبني ا لو فلما جاء إبطاؿ التبٍت ٝتي مؤب لو، وسآب 

ُ                 قاؿ: لو كاف سآب حي ا لوليتو ا٠تبلفة. ١تا ط عن، فهو من أفضل  -رضي اهلل عنو–حىت إف عمر بن ا٠تطاب                     ً                  
–ُب وقت واحد ُب وقعة اليمامة ودفنا ُب اليمامة  -رضي اهلل عنهما–توُب ىو وأبو حذيفة الصحابة ولكنو 

ا ودخولو -               ً رضي اهلل عنهم ٚتيع ا
 
         ، فجاءت سهلة زوجة أيب حذيفة للنيب صلى اهلل عليو وسلم فذكرت لو سا١ت
ً
                                                             

اؿ النيب صلى اهلل عليو ، فقالت: إنو كبَت. فق)أرضعيو(البيت عندىم، فقاؿ ٢تا النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
، وجاء ُب بعض الروايات: أنو ضحك عليو الصبلة والسبلـ. واٟتديث ُب صحيح مسلم ال )أعلم(وسلم: 

طعن فيو، ومن طعن ُب إسناده فقد أخطأ، وبعض أىل العلم كما ذكر القاضي عياض يقوؿ: ىنا سآب ٓب 
ـز بأف االرتضاع ال ُ                  يرتضع إال من إناء، وقاؿ: و٬تب أف ٬ت  ذي كاف من سآب بشرب من إناء فإنو ال ٬توز                                

االرتضاع ا١تعتاد با٢تيئة ا١تعتادة. وقد ذكرهتا قبل قليل فقد يكوف بشرب من إناء أو تقطَت وىكذا، فيكوف 
بالشرب من إناء و٨تو ذكر ذلك القاضي عياض ُب مشارؽ األنوار وُب شرحو لصحيح مسلم. ىذا اٟتديث 

ض بو النيب صلى اهلل عليو وسلم ألحد بل إف النيب صلى اهلل عليو وسلم قالوا: ىو خاص بسآب. وٓب يق
، )إ٪تا الرضاعة ما أنشز العظم وأنبت اللحم(، وقاؿ: )إ٪تا الرضاعة من اجملاعة(جاءت عنو أحاديث قاؿ: 

، وغَت ذلك من األحاديث الصر٭تة الكثَتة الصحيحة اليت تدؿ على أف رضاع )ما كاف ُب اٟتولُت(وقاؿ: 
ألمر خاص بو، وىذا الذي فهمو نساء النيب  -رضي اهلل عنو–لكبَت غَت معترب، وإ٪تا كاف ذلك من سآب ا

أهنا قالت: إ٪تا نرى ذلك كاف لسآب  -رضي اهلل عنها–صلى اهلل عليو وسلم كما جاء من حديث أـ سلمة 
وىذا القوؿ ال وجو لو، مؤب أيب حذيفة وحده دوف من عداه. ورأى بعض أىل العلم كابن حـز أنو عاـ، 

 وليس بصحيح البتة لتعارض األحاديث األخرى معو.
 *** المتن ***
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َـّ يحيى بنَت أبي إىاٍب،  -رضي اهلل عنو-عن ُعقبة بِن الحارث  - ٖٖٛ قاؿ: تزّوجُت أ
 فجاءت َأَمٌة سوداُء. فقالت: قد أرضْعُتكما! َفذََكْرُت ذلك للنبي صلى اهلل عليو وسلم. فأعرَض عني.

 .)وكيَف؟ وقد زعمْت أْف قد أرضَعْتُكما(فتنحَّيُت، فذكرُت ذلك لو. قاؿ: 
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
 أي ٓب ٬تب. :(فأعرَض عني) قولو:
             ً      ً  أي أخذت مكان ا جانب ا. :(فتنحَّيتُ ) قولو:
 أي أعدت الكبلـ عليو مرة أخرى. :(فذكرُت ذلك لو) قولو:
ىنا عقبة ذكر أف ىذه األمة السوداء قالت: إ٘ب  :(قد أرضَعْتُكماوكيَف؟ وقد زعمْت أْف ) قولو:

أرضعت عقبة مع زوجو أـ ٭تِت فسأؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم عن ذلك، والسبب ُب سؤالو؟ أنو ٓب يكن 
ا بوجود الرضاعة بينهما وتزوج ىذه ا١ترأة مع علمو بأهنا أخت

 
ا قبل ذلك بوجود الرضاعة، إذ لو كاف عا١ت

 
                                                       عا١ت

ً
                                      

ً
و    

من الرضاعة فإف زواجهم باطل، ويًتتب عليو ما يًتتب على الزنا من أحكاـ؛ من جلد٫تا، وإقامة اٟتد 
                                             ُ                                                  عليهما، ولو كاف بينهما ولد كما ذكرنا فإنو ال ي نسب ٢تما؛ ألف ىذا زواج باطل بإٚتاع أىل العلم، لكن ١تا 

كم بفسخ الن ُ            عرض عليهم العلم بعد النكاح وثبت ىذا األمر فإنو ٭ت  كاح، وما مضى فإنو تثبت عليو                                               
أحكامو، فما كاف من أبناء قبل فيثبت النسب لؤلبناء قبل ذلك، وما كاف من مهر فإنو ثابت ٢تم بذلك 

ا فسكت.
 
       وغَت ذلك من األمور وليس الغرر منها وإ٪تا يرجع على من غره ُب قضية ا١تهر ٦تن كاف عا١ت
ً
                                                                             

 واإلشكاؿ ُب ىذا اٟتديث من جهات:
أف النيب صلى اهلل عليو وسلم أعرض عنو ابتداء وٓب ٬تبو، بعض أىل العلم قالوا: إف  األمر األوؿ:

النيب صلى اهلل عليو وسلم أعرض عنو؛ ألهنا ٓب ٖتـر بشهادة ىذه ا١ترأة ولذلك سكت، ٍب قضى لو النيب 
و لعدـ اٟترمة صلى اهلل عليو وسلم بالورع واالحتياط. والصحيح أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب يعرض عن

                                                                           ً                وإ٪تا أعرض عنو لسبب من األسباب رٔتا ينتظر أف يكوف ُب مكاف خاؿ، أو رٔتا ينتظر وحي ا ينزؿ عليو و٨تو 
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ذلك، فالنيب صلى اهلل عليو وسلم قضى بلزـو التفريق بينهما ال من باب الورع، ووجو اإلشكاؿ عند أىل 
كم بإثبات الرضاعة بشهادة امرأة وا ُ                                  العلم أنو كيف ٭ت  حد؟ وٚتهور أىل العلم يقولوف: إف ا١ترأة الواحدة ال               

يثبت هبا األحكاـ. ولكن ىذا اٟتديث نص صريح على أف ا١ترأة الواحد يثبت هبا بعض األحكاـ، وىذا من 
 مفردات مذىب اإلماـ أٛتد، وعلى ذلك نقوؿ: إف اٟتقوؽ تثبت بأشياء: 

: من اٟتقوؽ ما ال يثبت إال بأربعة رجاؿ ذكور   وال يثبت بغَت ذلك وىو حد الزنا.    ً                                         أوال 
    ً                        ً                                                         ثاني ا: من اٟتقوؽ ما ال يثبت شرع ا عند القاضي إال بثبلثة ذكور وال يثبت ٔتا دوف ذلك وىو إثبات 

 اإلعسار، يشهد لك ثبلثة من أوٕب اٟتجا من قومك. 
كحة     ً                                                                         ثالث ا: ما ال يثبت إال بشهادة ذكرين فقط وال يثبت ما دوف ذلك قالوا: وىي اٟتدود واألن

                                           ُ                             ُ                       وبعضهم يعرب ما ليس غَت اٟتقوؽ ا١تالية، فهذه ال ي قبل فيها شهادة النساء إال ما ي ستثٌت وسأذكره بعد قليل.
   ً       ُ                                                                          رابع ا: ما ي قبل فيو شهادة رجل وامرأتاف وىي اٟتقوؽ ا١تالية، كل حق مإب من بيع وشراء ودين 

 واقتضاء وقرض و٨تو ذلك فإنو يثبت بشهادة رجل وامرأتاف.
ً  خامس ا : ما يثبت بشهادة رجل واحد مع ٯتُت ا١تدعي، قالوا: وىي اٟتقوؽ ا١تالية إذا انتفى الشاىد    

 الثا٘ب وٓب يوجد، وقوي جانب ا١تدعي.
ً                                                                                    سادس ا: ما يثبت فيو شهادة امرأتاف وىذا ىو الصحيح أنو حىت اٟتقوؽ ا١تالية تثبت بشهادة امرأتُت     

 مع ٯتُت ا١تدعي وىو اختيار الشيخ تقي الدين.
  ً                                                 ً                                  ابع ا: ما يثبت بشهادة النساء منفردات بشرط أف يكن عدد ا قالوا: اٞتراحات اليت ال يطلع عليها س

 الرجاؿ.
    ً                                                                                ثامن ا: ما ٬توز إثباتو بشهادة امرأة واحدة وىو ما ال يطلع عليو إال النساء وحدىن كالرضاع، 

 وكالوالدة، وكاٟتيض يعٍت كوف ا١ترأة ٖتيض أو ال ٖتيض و٨تو ذلك.
                   ً     ً                                                     لشيخ تقي الدين ضابط ا ٚتيبل  ُب ىذه ا١تسألة فقاؿ: إف ما اعتمدت فيو ا١ترأة على نظرىا وقد ذكر ا

        ُ                                                                                       وعلمها فت قبل منفردة، وما اعتمدت فيو على ذىنها فبل بد أف تكوف معها ثانية. وىذا الضابط ذكره الشيخ 
جراحات أو رأتو من  تقي الدين وىو منضبط وىو من اجتهاداتو ُب ا١تذىب، فعلى ذلك ما رأتو بعينيها من
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ً                                  والدة أو رضاع فإف شهادة ا١ترأة كشهادة الرجل، وأما ما كاف معتمد ا على التذكر فبل بد أف تكوف شهادة                                                             
د ا٫ت  ا األ  خ ر ى}ا١ترأتُت كشهادة الرجل  د ا٫ت  ا فػ ت ذ ك ر  إ ح  َ  أ ف  ت ض ل  إ ح   ْ ُ ْ    َ ُ   َ  ْ  ِ  َ ِّ  َ  َُ    َ ُ   َ  ْ  ِ    ِ  َ  ْ  [.ٕٕٛالبقرة: { ]َ 
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 ٖٗالشريط: 
 *** المتن ***

قاؿ: خرَج رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  -رضي اهلل عنو-البراء بن عازٍب عن  - ٜٖٖ
فتبعتهم ابنُة حمزَة، تُنادي: يا عمّْ! فتناَولها عليّّ، فأخَذ بيِدىا. وقاؿ لفاطمَة: ُدوَنِك  -يعني: من مكةَ 

بها، وىي ابنُة عمي. وقاؿ  ابنَة عمِّْك. فاحتَمَلها. فاختصَم فيها عليّّ وزيٌد وجعفٌر. فقاؿ علّي: أنا أحقُّ 
 جعفر: ابنُة عمّْي، وخالُتها تحتي. وقاؿ زيد: ابنُة أخي، فقضى بها النبّي صلى اهلل عليو وسلم لَخالتها.

)أشبهَت َخْلقي . وقاؿ لجعفر: )أنَت مني، وأنا منك(. وقاؿ لعلّي: )الخالُة بمنزلِة األـ(وقاؿ: 
 .ا()أنت أُخونا وموالن. وقاؿ لزيد: وُخُلقي(

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

وذلك بعد فعلو عمرة القضاء أو : (خرَج رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يعني: من مكةَ ) قولو:
 القضية.

 .-رضي اهلل عنو–ابنة عمو ٛتزة بن عبد ا١تطلب عم علي  :(فتبعتهم ابنُة حمزةَ ) قولو:
تعٍت النيب صلى اهلل عليو وسلم، وابنة ٛتزة قيل: إف اٝتها فاطمة، وقيل:  :(تُنادي: يا عمّْ!) قولو:

ُ                       إف اٝتها أمامة، وقيل: إف اٝتها ع مارة، قالوا: وىو األشهر. أي ُب كتب من ع ٍت بذكر ا١تبهمات، وكانت                                       ِ                              
 صغَتة.

 .-رضي اهلل عنها–أي زوجو وبنت النيب صلى اهلل عليو وسلم  :(وقاؿ لفاطمةَ ) قولو:
 أي ابنة عم أبيك. :(ُدوَنِك ابنَة عمّْكِ ) قولو:
رضي –وىم إخوة؛ علي وزيد وجعفر، فأما علي وجعفر  :(فاختصَم فيها عليّّ وزيٌد وجعفرٌ ) قولو:

فإنو أخ ٞتعفر ارتضع مع جعفر  -رضي اهلل عنو–فهما أخواف كبل٫تا ابنا أيب طالب، وأما زيد  -اهلل عنهما
 ٌب.وىو أخ ٞتعفر با١تواالة كما سيأ
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فذكر أهنا ابنة عمو ولو أولوية أخرى أنو قد  :(فقاؿ علّي: أنا أحقُّ بها، وىي ابنُة عمي) قولو:
 سبق إٔب أخذىا.

               ً                             ألف ٛتزة عمهم ٚتيع ا وعم النيب صلى اهلل عليو وسلم. :(وقاؿ جعفر: ابنُة عمّْي) قولو:
 .-اهلل عنورضي –أي أٝتاء، فإف أٝتاء كانت ٖتت جعفر  :(وخالُتها تحتي) قولو:
قيل: إنو قولو: أخي. أي أخوة ا١تواالة اليت كانت ُب اإلسبلـ بعد  :(وقاؿ زيد: ابنُة أخي) قولو:

ً        إلغاء التبٍت، وقيل: إف زيد ا كاف أخ ا ٟتمزة          ً ً                              فيكوف عم ا لعلي وجعفر من الرضاعة؛ ألنو  -رضي اهلل عنو–                                
لو مناسبة ستمر معنا ُب تعلق ىذا الباب بباب قيل: إنو ارتضع ىو وٛتزة. والقوؿ بأنو أخ ٟتمزة من الرضاع 

 الرضاعة كما سيأٌب بعد قليل.
زوجة  -رضي اهلل عنها–وىي أٝتاء  :(فقضى بها النبّي صلى اهلل عليو وسلم لَخالتها) قولو:

 .-رضي اهلل عنو–جعفر بن أيب طالب 
 .)ا٠تالة أـ(وجاء ُب رواية من حديث علي:  :(الخالُة بمنزلِة األـ) قولو:
وجعفر واٟتسن واٟتسُت وغَتىم ىؤالء كاف من  :وقاؿ لجعفر: أشبهَت َخْلقي وُخُلقي() قولو:

ً                          أشد الناس شبه ا بالنيب صلى اهلل عليو وسلم.              
أي أخوة اإلسبلـ، وموالنا با١تواالة مواالة اإلسبلـ أو  :وقاؿ لزيد: أنت أُخونا وموالنا() قولو:

 مواالة العتق بعد إلغاء التبٍت.
 الحديث:فقو 

ىذا اٟتديث فيو فقو كثَت فيما يتعلق بباب اٟتضانة، بل رٔتا كاف ىو األصل ُب باب اٟتضانة، وقبل 
أف نبدأ باالستدالؿ من ىذا اٟتديث ال بد أف نعرؼ ما ىي والة اٟتضانة، فلنعلم أف الواليات اليت تكوف 

                      ً              البلوغ أو أف يكوف قاصر ا ُب عقلو ّتنوف                ً                                           على من كاف قاصر ا ُب سنو أو ُب عقلو، والقاصر إما أف يكوف دوف 
 و٨توه فالواليات عليو ثبلثة:

 الوالية األؤب: والية على ا١تاؿ.
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 الوالية الثانية: والية للحفظ.

 الوالية الثالثة: والية للتزويج.
وىذه الواليات الثبلث ال تبلـز بينهما فقد يكوف الصيب أو فاقد العقل لو ثبلثة أولياء يقـو بكل 

 من الواليات شخص ٥تتلف. نوع
النوع األوؿ من الواليات: الوالية على ا١تاؿ وىذه ترتيبها كما ذكر الفقهاء ُب باب الوصايا أهنا 
                     ُ                                               ُ                       تكوف لؤلب، ٍب وصيو، ٍب ي نظر ُب األقرب واألصلح من أوليائو إال عند التنازع في نظر لؤلقرب، وا١تراد بوالة 

واالٕتار بو، وأداء حق اهلل عز وجل فيو من زكاة و٨توه، وأف يقـو باإلنفاؽ ا١تاؿ أف يقـو الوٕب ْتفظ مالو، 
                                               ُ                    ً                  ً      على ىذا ا١تؤب عليو منو، فالذي يقـو بوالية ا١تاؿ ال ي شًتط فيو أف يكوف رجبل  فيجوز أف يكوف رجبل  و٬توز 

أو وصيو                        ُ                                                    أف يكوف امرأة ال فرؽ، وي نظر لؤلصلح إال أف يكوف األب موجود فبل يقدـ على األب أحد، 
                                                ُ                                       ومنصوص عليو فبل يقدـ على الوصي أحد، وما عدا ذلك ي نظر لؤلصلح، قد تكوف أمو، قد تكوف خالتو، 
خالو، قد يكوف أجنيب بعيد مع وجود إخوانو، وىكذا، إذف ىذا النوع األوؿ من الوالية على ا١تاؿ وتسمى 

 الوصاية.
ء ال بد ٢تا من وٕب يزوجها، والصيب الذي يكوف النوع الثا٘ب من الوالية: الوالية على التزويج، فإف ا١تر 

ا لعقلو ٯتكن أف يتزوج لكنو ال يوجب ُب العقد بل  ً                                             دوف سن البلوغ أو أف يكوف فاقد ا لؤلىلية بأف يكوف فاقد                        ً                             
يزوجو وليو، يقولوف: والوالية ُب باب النكاح ال تكوف إال للرجاؿ. وترتيبها مذكور ُب باب الوالية من كتاب 

 ا خاصة بالعصبات دوف من عداىم وىي خاصة بالرجاؿ.النكاح فإهن
النوع الثالث من الوالية: والية اٟتفظ، وبعض الفقهاء يقوؿ: ىي والية اٟتضانة. وىو أغلب، ومن 
الفقهاء من يقسم والية اٟتفظ إٔب قسمُت: حضانة، وحفظ. وىي ُب األصل والغالب خاصة بالنساء، 

١تا اختصم فيها ثبلثة رجاؿ ٓب يقض النيب  -رضي اهلل عنو–ف ابنة ٛتزة والدليل على أهنا خاصة بالنساء: أ
صلى اهلل عليو وسلم ألي منهم بوالية اٟتضانة عليها، وإ٪تا قضى بو المرأة وىي خالتها، فقضى بو للمرأة وٓب 

 يقض بو للرجاؿ، فاألصل فيو أف يكوف للنساء، وىذه الوالية يقولوف: ٘تر بثبلث درجات:
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ؤب: ُب السنتُت األوليُت من عمر الطفل وىو مسألة الرضاع فبل ٬توز إخراجو عن أمو الدرجة األ
البتة فبل ٬توز ما داـ أمو موجودة بأي وصف من األوصاؼ؛ ألهنا أحق الناس بإرضاعو، وقد جاء عن النيب 

سنتُت أنو يكوف مع صلى اهلل عليو وسلم النهي الشديد والوعيد ١تن فرؽ بُت ا١تولود وبُت أمو، فاألصل ُب ال
 أمو، تزوجت أو ٓب تتزوج إال أف تسقط حقها ىي تقوؿ: ال أريده. ىذا أمر آخر، فاٟتق ٢تا.

 الدرجة الثانية: أف يكوف إٔب سن السابعة إٔب سن التمييز.
 الدرجة الثالثة: أف يكوف بعد سن التمييز إٔب البلوغ.
الثانية والثالثة نتكلم عنها اآلف، الصيب احملضوف إذف ىذه ثبلث درجات، عرفنا الدرجة األؤب تبقى 

                 ُ                                                                              يقولوف: إذا كاف أ نثى فإنو يكوف ُب األصل عنده أمو حىت يبلغ سن التمييز السابعة، فإذا صارت ُب السابعة 
                                               ً                                     فمشهور ا١تذىب أهنا تنتقل والية اٟتضانة إٔب أبيها، طبع ا ا١تقصود كل كبلمنا ُب والية اٟتضانة عند 

لو اتفقا األب واألـ أو كانا ُب بيت واحد فبل شك أنو ال يوجد إشكاؿ، اٟتضانة بينهما االختصاـ أما 
ألهنما ساكنُت ُب بيت واحد، لكن ىذا الكبلـ بأف يكوف األب واألـ قد تطلقا وٓب يصطلحا على من تكوف 

د سن التمييز والية اٟتفظ واٟتضانة عنده، إذف األنثى إٔب سن التمييز سبع سنوات تكوف عند أمها، وبع
 تكوف عند أبيها ٟتاجتها للحفظ ولرٔتا كانت قريبة من سن زواج فناسب أف تكوف عند أبيها.

       ُ                : إنو ي نظر لؤلصلح للبنت -وىو مفهـو كبلـ الشيخ تقي الدين وتلميذه–وقاؿ بعض أىل العلم 
احب سفر، وال شك فإف كاف األصلح بقاؤىا عند أمها فإف أمها تقدـ على أبيها؛ ألف األب رٔتا يكوف ص

                                        ً                                                   أف السفر من موانع اٟتضانة، وقد يكوف منشغبل  عن أبنائو وبناتو أو غَت ذلك من األسباب فينظر لؤلصلح. 
                  ً                                                                           وإذا كاف احملضوف ذكر ا فمشهور ا١تذىب أنو إٔب سن التمييز عند أمو ٍب بعد سن التمييز ٮتَت بُت أبيو وأمو، 

ذكر ابن القيم أف ىذا التخيَت ال يصار إليو إال عند التساوي، الغبلـ الذكر يقاؿ لو: اخًت أمك أو أباؾ. و 
 ٔتعٌت أنو إذا ٓب تكن ا١تصلحة بقاؤه عند أبيو أو عند أمو وإ٪تا تساويا فيصار للتخيَت. 

ً       إذف الفرؽ بُت ا١تذىب وما اختاره ابن القيم ُب الصورتُت: أف ا١تذىب يقولوف: إف البنت دائم ا بعد                                                                                  
الولد بعد السابعة ٮتَت، والذي اختاره وىي الرواية الثانية ُب ا١تذىب اختيار ابن القيم السابعة عند أبيها، و 

                                                 ُ                                           ومفهـو كبلـ الشيخ تقي الدين أف البنت بعد السابعة ي نظر من األصلح أما قبل السابعة فاألصل أهنا عند 
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من األصلح فإف استويا  أمها، وبعد السابعة ينظر القاضي أو اٟتكم من األصلح فيجعلها عنده، والبنت ينظر
ً                                                       ق دـ األب، والولد، وأما الولد ينظر أيض ا من األصلح فإف استويا ٓب يقدـ األب إ٪تا ٮتَت الولد. إذف مىت                                     ُ
يصار للتخيَت أو تقدٙب األب؟ عندما ال يكوف ىناؾ أصلح من األبوين، وىذا اختيار الشيخُت والذي عليو 

 لؤلصلح بعد سن التمييز. العمل عندنا ُب احملاكم اآلف أهنم ينظروف
 ما ىو ترتيب األولياء ُب اٟتضانة؟. س:
من الفقهاء من يقوؿ: إف الًتتيب خاص بالنساء. ٨تن قلنا: إف اٟتضانة للنساء ُب األصل إال  جػ:

األب فيقدـ فيها ما كاف من جهة األـ وىو ا١تذىب، وبناء على ذلك يقولوف: أؤب الناس باٟتضانة األـ، 
ألـ فأمهاهتا أي اٞتدة، ٍب األب، ٍب أمهاتو، ٍب األخت من جهة األـ وىي ا٠تالة، ٍب العمة.     ُ      فإف ف قدت ا

انظر ىنا قدموا ما كاف من جهة األـ فقدموا اٞتدة أـ األـ على اٞتدة أـ األب، وقدموا ا٠تالة على العمة، 
 قالوا: ألف من كاف من جهة األـ مقدـ.

                           ُ                            اٞتهة وىي العصبة فإف استويا ق دـ من كاف من جهة األـ. وىذا والرواية الثانية: : أف األصل تقدٙب 
اختيار الشيخ تقي الدين وىو منصوص أٛتد، وعلى ذلك فإف األـ واألب ُب درجة واحدة، فتكوف األـ قبل 
األب، وأما اٞتدات فإف األب أؤب منهم، فيقوؿ: األـ ٍب األب. فقدـ األب على اٞتدة قاؿ: ألف األـ 

ة واحدة، فيكوف الًتتيب ىكذا: األـ، ٍب األب، ٍب اٞتدة ألـ، ٍب اٞتدة ألب. استوت اٞتدتاف واألب ُب درج
 فتقدـ اٞتدة اليت من جهة األـ، وىكذا يقاؿ ُب العمة وُب ا٠تالة وُب غَت ذلك.

 فقو الحديث:
رضاع ا١تسألة األؤب: أف ا١تصنف أتى هبذا اٟتديث ُب باب الرضاع فنبحث عن مسألة تتعلق بباب ال

ً                          فلم ٧تد أف لو شبه ا بباب الرضاع إال من جهتُت:                 
ً        كاف أخ ا من الرضاع ٟتمزة، أي كاف عم ا لعلي   -رضي اهلل عنو–اٞتهة األؤب: أف زيد بن حارثة                             ً      

 . -رضي اهلل عن اٞتميع–وجعفر 
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ً                       اٞتهة الثانية: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم مع أف زيد ا كاف أخ ا ٟتمزة ٓب يعطو والية اٟتض         ً انة ٦تا                                                
يدلنا على أف ما يثبت من قرابة بالرضاعة ال تثبت بو كل أحكاـ النسب، فبل يثبت بو التوارث بإٚتاع، وال 

 يثبت بو استحقاؽ الواليات سواء كانت والية حضانة أـ حضانة تزويج.
يبقى عندنا مسألة مهمة وىي قضية بر القرابة من الرضاعة، فبعض الناس لو أماف أو ثبلث أمهات 

 وأخواؿ كثر وأعماـ كثر من الرضاعة فهل يربوف أـ ال؟ سنتكلم عنها بعد قليل.
ا١تسألة الثانية: ىذا اٟتديث دؿ على أف الرحم فيها معٌت؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

ة، وبناء ، فهي أـ ُب اٟتضانة وىي أـ ُب الرب والصلة، كما أف العمة كاألب ُب الرب والصل)ا٠تالة ٔتنزلة األـ(
على ذلك يقوؿ أىل العلم: الشخص لو من القربات الشيء الكثَت ىل ٬تب عليو أف يصل كل قرابتو أـ ال؟ 

ً                                               يقولوف: صعب جد ا أف يصل ا١ترء كل قرابتو. و٦تا يستطرؼ أف معاوية  جاءه رجل من  -رضي اهلل عنو–             
قاؿ: أي قرابة بيٍت وبينك؟ فقاؿ: أنا األعراب فقاؿ: يا أمَت ا١تؤمنُت، إف بيٍت وبينك قرابة فصلن ٔتاؿ. ف

                          ً                                                                وأنت من بٍت آدـ. فأعطاه در٫ت ا، فقاؿ ىذا األعرايب ١تعاوية: تعطيٍت ىذا الدرىم مع أ٘ب بيٍت وبينك ىذه 
القرابة؟ فقاؿ لو معاوية: لو أعطيت كل من أدٔب إٕب هبذه القرابة مثلما أعطيتك ما بقي ُب بيت ا١تسلمُت 

أف يتتبع رٛتو فكل على من وجو األرض ىم من ذوي رٛتو، ألف كل من على وجو شيء. إذف لو أراد ا١ترء 
األرض من ذرية آدـ بل ما على وجو األرض آدمي إال وىو من ذرية نوح عليو السبلـ، إذف ال بد أف نعرؼ 

 ما ىي القرابة اليت ٬تب صلتها، فيها روايتاف ُب ا١تذىب:
َت ت ك  }دٕب للرجل إٔب الدرجة الرابعة. ألف ١تا أنزؿ: الرواية األؤب: قيل: إنو القرابة اليت ت َ  و أ ن ذ ر  ع ش   ََ  ِ  َ   ْ  ِ  َْ َ 

َ ْ  َِ  َ األ  قػ ر ب ُت   ، والرسوؿ صلى اهلل )يا بٍت ىاشم([، فنادى النيب صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ: ٕٗٔالشعراء: { ]  ْ
ٞتد الرابع عليو وسلم اٝتو ٤تمد ابن عبد اهلل بن عبد ا١تطلب بن ىاشم، فقالوا: من أدٔب والتقى معك ُب ا

 إذف ىو من قرابتك ورٛتك اليت يلـز صلتها. واٟتقيقة ىذا ليس بالصحيح.
                                                                  ُ                         الرواية الثانية: أف القرابة اليت ٕتب صلتها ىي القرابة احملرمة. يعٍت لو ف رض أف أحد ىاتُت القرابتُت 

عماـ واألخواؿ أحد٫تا ذكر واآلخر أنثى ٟتـر التزاوج بينهم، فاآلباء واألجداد والعمات وا٠تاالت واأل
واإلخواف واألخوات وأبناء األخ واألخت وبنات األخ واألخت كل ىؤالء ٬تب صلتهم، وىذا ىو الصحيح 
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واختيار صاحب الرعاية وأبو ا٠تطاب وابن مفلح وغَتىم، ما الدليل على ىذا الضابط؟ قالوا: ألف النيب 
، )لكي ال تقطعوا أرحامكم(علل ذلك قاؿ: صلى اهلل عليو وسلم هنى أف تنكح ا١ترأة على عمتها وخالتها و 

 وا١ترأة وبنت عمها ما فيها قطيعة رحم الواجب لكن رٔتا يكوف قطيعة رحم مندوب.
ّ                                                 إذا عرفنا ذلك فالنيب صلى اهلل عليو وسلم نز ؿ ا٠تالة وىي قرابة ٤ترمة فيحـر على الرجل أف يتزوج                                        

ّ                                      خالتو، نز ؿ ا٠تالة منزلة األـ أي ُب الصلة فتكوف ٦تن ٬تب صلتها و٬تب اإلحساف إليها، وما كاف من          
القرابات بواسطة الرضاع ال بواسطة الرحم ومثلو ما كاف من القرابات بواسطة الصهر وإف كانت ٤ترمة كأـ 
                              ُ                                       ً                الزوجة وغَتىا فبل ٕتب الصلة وإ٪تا ي ستحب اإلحساف، لكن الصلة ليست واجبة، طبع ا اإلحساف ال يكوف 

                                           ً                    ً  مور ا١تعروفة، واإلحساف كلما كاف ا١ترء أكمل خلق ا كلما كاف أًب إحسان ا.ىناؾ أذية وغَت ذلك من األ
                  ُ                                                                    ا١تسألة الثالثة: است دؿ فقهاء اٟتنابلة هبذا اٟتديث ُب مسألة توريث ذوي األرحاـ، فإف توريث ذوي 

ة من أدٔب                                                                     ُ                  األرحاـ ىناؾ طريقتاف ُب توريثهم، ومشهور ا١تذىب أهنم يورثوف بالتنزيل أي ي نزؿ ذوي الرحم منزل
                                                            ً                                 بو، فالعمة تنزؿ منزلة األب، وا٠تالة تنزؿ منزلة األـ، فلو أف رجبل  مات عن عمة وخالة كبل٫تا ذوي أرحاـ 
ليسوا من ذوي الفروض وال من ذوي التعصيب ليسوا بالوارثُت فإف العمة تنزؿ منزلة األب وا٠تالة تنزؿ منزلة 

ا الثلثاف، وىكذا، استدلوا هبذا اٟتديث وىو متجو وىو األـ فًتث ا٠تالة الثلث، والعمة تأخذ الباقي و٫ت
 األرجح.

                  ُ                                                                  ا١تسألة الرابعة: است دؿ هبذا اٟتديث على مسألة مهمة وىي أف زواج ا١ترأة اليت تستحق اٟتضانة ال 
  -رضي اهلل عنو–يسقط حقها ُب اٟتضانة، من أين جاء ىذا االستدالؿ؟ قالوا: ألف أٝتاء زوجة جعفر 

كانت متزوجة ٞتعفر ومع ذلك أثبت ٢تا النيب صلى اهلل عليو وسلم حق اٟتضانة. وذىب بعض أىل العلم 
، أي ٓب )أنت أحق بو ما ٓب تنكحي(للعمل باٟتديث اآلخر الذي ورد أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

ٕتتمع بو األدلة وىو مشهور ا١تذىب أنو ال تتزوجي، و٫تا قوالف ألىل العلم، والصحيح القوؿ الثالث الذي 
ً        ً                   يسقط اٟتق إال أف تتزوج بزوج أجنيب عنو أي عن احملضوف، فبل بد أف يكوف زوج ا أجنبي ا، وىذا القوؿ ٕتتمع                                                                  

 .-رضي اهلل عنو–         ً                               ليس أجنبي ا عنها وإ٪تا ىو ابن عم ابنة ٛتزة  -رضي اهلل عنو–بو األدلة فإف جعفر 
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 *** المتن ***
 الِقصاص.كتاُب 

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

بذكر أحكاـ القصاص، والعقوبات الشرعية  -رٛتو اهلل–شرع الشيخ  :(كتاُب الِقصاص) قولو:
 ثبلثة أنواع: 

ً    النوع األوؿ: أف تكوف قصاص ا.                          
                        ً   النوع الثا٘ب: أف تكوف حد ا. 

                            ً   النوع الثالث: أف تكوف تعزير ا. 
                                                                ُ                 ىذه العقوبات الثبلث ىي عقوبات بدنية، فالقصاص يكوف إما على النفس في قتل الشخص بقتلو 

ً          غَته، وإما أف تكوف على ما دوف النفس وما دوف النفس أيض ا أنواع:                                                      
                       ً                        ً  ُ                          النوع األوؿ: أف تكوف قطع ا، فمن قطع من إنساف عضو ا ي قطع مثلو إذا كاف إٔب مفصل.

ً   النوع الثا٘ب: أف تكوف ج رح ا،   ُ  كبعض اٞتروحات اليت تكوف إٔب حد تصل إليو كا١تأمومة وغَتىا.                       
، كالضرب فإف الصحيح من قوٕب أىل العلم أف القصاص ٬تري حىت                           ً                                                      النوع الثالث: أف تكوف فعبل 

ُ                                                                ض رب مثلما ضرب، وىذا أصح من القوؿ: بأنو ٕتري فيها اٟتكومة فقط. فمن  امرأُب الضرب، فمن ضرب 
ً   ض رب أو  ش تم سب شخص ا           َ ً                                   بطريقة معينة فكونو يسب يعترب قصاص ا، ولذلك إذا سب امرؤ آخر فرد عليو َ                                        

ا١تسبوب بسب مثلو سقط حقو ُب الطلب بالتعويض عن السب األوؿ؛ ألنو اقتص من نفسو، وىذا ىو 
الصحيح من قوٕب أىل العلم وىو اختيار الشيخ، وعليو القضاء ُب العمل عندنا ُب احملاكم وأنو ٬تب 

ً  القصاص أيض ا  ُب الضربة واللكزة إذا أمكن التساوي.          
إذف عرفنا أف القصاص نوعاف: إما ُب النفس، أو ما دونو، وأف ما دوف النفس ثبلثة أنواع؛ إما 

ُ                                                                قطع، وإما ج رح، وإما فعل كضرب، أو سب، أو شتم، أو ٨تو ذلك ٦تا ٯتكن فيو ا١تساواة.            
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      ُ                        ؛ ألنو ي فعل با١تعتدي مثل ما فعل والقصاص عدؿ ال شك وىو أعدؿ من االنتقاؿ للعقوبات أخرى
با١تعتدى عليو فهو كماؿ العدؿ، ولذلك فإف العدؿ ُب ا١تماثلة حىت ُب الضماف أكمل من العدؿ 
بالتقديرات؛ إما بالعقوبات أو بالقيم و٨توىا، والقصاص ثابت ُب كتاب اهلل عز وجل كما سيمر معنا ُب 

 اآليات.
 *** المتن ***

قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  -رضي اهلل عنو-مسعوٍد عن عبد اهلل بن  - ٖٓٗ
ـُ امر  إال بإحدى ثالٍث: الثػَّيُّْب الزاني،  ،ُمِسلم يشهُد أف ال إلو إال اهلل، وأّني رسوُؿ اهلل ئٍ )ال َيِحلُّ د

 .والنفُس بالنفِس، والتارُؾ لِدينو؛ المفارُؽ للَجماعِة(
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
ـُ امريٍء ُمِسلم ) قولو: إال بإحدى  -يشهُد أف ال إلو إال اهلل، وأّني رسوُؿ اهلل-ال َيِحلُّ د

ىذه األمور الثبلث أٚتعت األمة عليها، فإنو ٬توز قتل ا١تسلم بواحد من ىذه األمور الثبلث، وىل  :(ثالثٍ 
 مور الثبلث.٬توز الزيادة على ىذه األمور الثبلث؟ ىو ما سنذكره بعدما نذكر ىذه األ

                            ً                                     ا١تراد بالثيب ىنا أي احملصن ذكر ا كاف أو أنثى، إذ الثيوبة واإلحصاف لو  :(الثػَّيُّْب الزاني) قولو:
أكثر من معٌت فاإلحصاف ُب باب القذؼ ا١تراد بو العفة وعدـ الوقوع ُب اٟتراـ وعدـ االشتهار بو، وا١تراد 

وج امرأة ُب زواج صحيح وأف يطأىا وىو مسلم بالغ باإلحصاف ُب باب الزنا قالوا: أف يكوف ا١ترء قد تز 
                                                                                      ً        عاقل. إذا اختل أحد ىذه الشروط الثبلثة أو األربع اليت ذكرناىا قبل قليل فإف ا١ترء ال يسمى ٤تصن ا، وإف  
       ً                                                      ً        ً                        كاف ثيب ا با١تعٌت العاـ، أو ا١ترأة ثيب با١تعٌت العاـ لكن ال يسمى ثيب ا أو ٤تصن ا ُب باب اإلحصاف أو ُب باب 

                                                          ُ              ُ               ا إال بالقيود اليت ذكرناىا، وأٚتعت األمة على أف احملصن أو الثيب ي رجم حىت ا١توت، ي قتل وأف وسيلة الزن
 قتلو الرجم.

ً    ُ      وىذا القصاص فمن قتل نفس ا ق تل هبا. :(والنفُس بالنفسِ ) قولو:                        
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 ىذه ٖتتمل احتمالُت: :(والتارُؾ لِدينو؛ المفارُؽ للَجماعةِ ) قولو:
                                   ُ                          تكوف ىاتاف اٞتملتاف من باب القيد فبل ي قتل إال من اجتمع فيو ىذاف االحتماؿ األوؿ: أف 

الوصفاف؛ أف يكوف تارؾ لدينو، مفارؽ للجماعة، ولذلك قاؿ بعض الشراح وىو قوؿ مرجوح: إنو ال يكوف 
 القتل إال للمرتد الذي حارب. وىذا قوؿ ضعيف وإف ذكره بعض الشراح وىذا منقوؿ ُب شروحات البخاري.

ؿ الثا٘ب: من العلماء من قاؿ: إف ىذه اٞتملة الثانية: ا١تفارؽ للجماعة ىي مفسرة للتارؾ االحتما
لدينو، فقد يغلب على الشخص أحد ىذين الوصفُت، فمن فارؽ دينو فارؽ اإلسبلـ وارتد فإنو ٭تكم بلزـو 

 صلى اهلل عليو وسلم قتلو وىو حد الردة، ومن فارؽ اٞتماعة وإف ٓب يكفر باهلل عز وجل جاز قتلو. ألف النيب
، وىذا يدؿ على أف ا١تفارؽ )من جاءكم وأمركم واحد أراد أف يفرؽ كلمتكم فاقتلوه كائًنا من كاف(قاؿ: 

         ُ         ً                              للجماعة ي قتل كائن ا من كاف وسنتكلم عنو بعد قليل.
 ىل ىذا اٟتديث مفيد للحصر أـ ال؟. س:
                                                    ً      ً                     ىذا مبٍت على مسألة وىو ىل مفهـو اٟتصر معترب أـ ليس معترب ا؟ طبع ا ألفاظ اٟتصر ثبلثة أو  جػ:

، ىذا حصر مفهومو ال معبود ْتق إال اهلل وىذا مفهـو صحيح، )ال إلو إال اهلل(أربعة منها: أف يستثٍت بػ إال 
ىل العلم: إنو ال ٬توز قتل إال ٚتاىَت أىل العلم على أف مفهـو اٟتصر معترب، وعلى ذلك فقاؿ كثَت من أ

 -واستدؿ بقوؿ أيب بكر الصديق–ىؤالء الثبلثة فقط. ونص على ذلك اإلماـ أٛتد فقاؿ: ال ٬توز ألحد 
بعد النيب صلى اهلل عليو وسلم أف يقتل إال ىؤالء الثبلثة. إذ أبو بكر جاءه رجل فتكلم عليو وىو قد وٕب 

ً            كن ألحد بعد النيب صلى اهلل عليو وسلم أف يقتل إال واحد ا من ثبلثة. ا٠تبلفة فقيل لو: أال تقتلو؟ قاؿ: ٓب ي                                                
ّ                                                                                    ٍب عد  ىذا اٟتديث، وبناء على ذلك فبعض أىل العلم قالوا: إف كل حديث جاء عن النيب صلى اهلل عليو     
ً                                                 ُ            وسلم بقتل أحد فإنو يكوف منسوخ ا ْتديث ابن مسعود. غَت ىؤالء الثبلثة مثل ما روي أنو ي قتل الفاعل                              

، ومثل ما )من أتى فعل قـو لوط فإنو يقتل الفاعل وا١تفعوؿ بو(١تفعوؿ بو، حديث ا١تغَتة وفيو ضعف: وا
، قالوا: ٓب يكفر. فبعضهم يقوؿ ىذا الكبلـ، وقاؿ بعض أىل العلم مع إعما٢تم )ا١تفارؽ للجماعة(جاء: 

أف كل ما جاء عن النيب صلى  للحصر: إف اٟتصر ٢تذه األمور الثبلثة ىي لؤلمور الكلية وعند التأمل سنجد
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إنو ستكوف ىنات )اهلل عليو وسلم ىو داخل ٖتت ىذه األمور الثبلثة. فالنيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
، ىذا اٟتديث نقوؿ: (ا من كافوىنات، فمن أراد أف يفرؽ أمر ىذه األمة وىي ٚتيع، فاضربوه بالسيف كائنً 

ً                   جماعة، الثا٘ب الذي نازع األوؿ، وأيض ا حديث قتل اللوطي إنو مندرج ٖتت ىذا اٟتديث؛ ألنو مفارؽ لل                                 
لد غَت  ُ       نقوؿ: ىو داخل ُب الثيب الزا٘ب. ولذلك الصحيح: أف اللواط حكمو حكم الزنا ي قتل الثيب و٬ت              ُ                                                                    

أف النيب صلى اهلل عليو الثيب وىو غَت احملصن وىو الذي عليو العمل وىو منصوص أٛتد وغَته، وما جاء 
، وبعض أىل العلم (إف شرهبا فاجلدوه، فإف عاد فاجلدوه، فإف عاد ُب الرابعة فاقتلوه)مر: وسلم قاؿ ُب ا٠ت

قاؿ: إف ىذا منسوخ. وىو قوؿ اٞتمهور ومن ٓب ير نسخو كابن حـز وىي الرواية الثانية ُب مذىب أٛتد 
ً                                                                          أيض ا وىي اختيار الشيخ تقي الدين قاؿ: إف ىذا ُب اٟتقيقة من مفارقة اٞتماعة. داخل  ُب عمـو مفارقة   

اٞتماعة؛ ألنو أصبح مدمن ٜتر، ومثلو يقاؿ ُب السارؽ، ومثلو يقاؿ ُب احملارب، كلهم داخلُت ُب ا١تفارؽ 
 للجماعة، واحملارب داخل ُب قتل النفس.

ً                                          إذف فهمنا من ىذا اٟتديث أنو وإف كاف مفيد ا للحصر إال أف ما جاء عن النيب صلى اهلل عليو                                        
 داخلة فيو. وسلم من األمور األخرى

بقيت عندنا مسألة أخَتة وىي مسألة ىل ٬توز التعزير بالقتل؟ توسع بعض ا١تالكية فقالوا: إنو ٬توز 
التعزير بالقتل. ٓتبلؼ اٞتمهور فإف اٞتمهور يقولوف: ال ٬توز التعزير بالقتل. بدليل أف النيب صلى اهلل عليو 

ٟتديث، وىذه ليست منها، و١تا توسع بعض الناس ا )ال ٭تل دـ امريء مسلم إال بإحدى ثبلث(وسلم قاؿ: 
                                                                                      ً           ُب بعض األزمنة على قوؿ ا١تالكية ُب القروف ا١تتقدمة أصبحوا يقتلوف با١تظنة، وأصبحوا يقتلوف كثَت ا من الناس 
                                                            ً                                ْتجة أنو من باب التعزير، ولكن ٬تب أف يقاؿ: إف قوؿ مالك ليس مطلق ا ُب كل تعزير، بل التعزير الذي  

ُ    كاف على ج ـر  شديد قد يؤدي إٔب إفساد الدين، أو إفساد أنفس الناس، أو أعراضهم. يعٍت إفساد شديد         
ً                                                                                         جد ا ففي ىذه اٟتالة فإذا قارب انتهاؾ ىذه األمور الثبلثة اليت ىي من ضروريات معيشة الناس فإنو قد   

ً   ُ            مالك ا ب راء من ذلك  ُ                                                                               ي عاقب عليو بالقتل، ىذا الذي يوجو لو قوؿ مالك وال يقاؿ: بإطبلؽ التعزير بالقتل، فإف    
 وال شك.

 *** المتن ***
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قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  -رضي اهلل عنو-عن عبد اهلل بن َمسعوٍد  - ٖٔٗ
 .)أوؿ ما يُقضى بين الناِس يوـَ القيامِة في الدّْماِء(

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

٬تمع اهلل عز وجل ا٠تبلئق فيقضي : في الدّْماِء(أوؿ ما يُقضى بين الناِس يوـَ القيامِة ) قولو:
                                                 ُ                                       بينهم بعدؿ منو سبحانو وتعأب، فإف كاف للمرء حسنات أ خذ من حسناتو فأعطيت للمظلـو وإف ٓب تكن 

ُ                      ً            عنده حسنات أ خذت من سيئات ا١تظلـو فردت على الظآب، وإال ج عل جزاؤه ُب النار عذاب ا لو وعقوبة.                                          ُ            
ُ  ً                                                    وذنب ا وج رم ا بعد اإلشراؾ باهلل عز وجل أف يقدـ ا١ترء على اهلل عز وجل ومن أعظم األمور خطورة     ً    

                        ً      ً                                                         وُب ذمتو دـ ألحد وقد سفح دم ا حرام ا، فكل ذنب بعد الشرؾ باهلل عز وجل ىو أىوف من القتل وال شك، 
 ولذلك يقوؿ أىل العلم: إف اٟتقوؽ ا١تًتتبة على قتل النفس ا١تعصومة ثبلثة حقوؽ:

هلل عز وجل، وىذا متعلق بُت العبد وبُت ربو إف تاب وصدؽ ُب توبتو وإنابتو اٟتق األوؿ: حق ا
 فهذا بينو وبُت ربو.

اٟتق الثا٘ب: حق متعلق بأولياء الدـ، وحق أولياء الدـ يسقط إما بالدية أو بالقصاص، فإف ٢تم حق 
 التشفي.

ً        اٟتق الثالث: قالوا: اٟتق ا١تتعلق با١تقتوؿ وىذا ال يسقط أبد ا. ولذل رضي اهلل –ك ١تا قاؿ ابن عباس                                                     
              ُ                                                                     : إف القاتل ال ت قبل لو توبة. كبلمو صحيح يعٍت التوبة من حق العبد الذي مات وتوُب فإنو من -عنهما

اٟتقوؽ ا٠تاصة وحقوؽ العباد مبنية على ا١تشاحة وال تسقط إال بالعفو، فهنا ٓب ٭تدث منو عفو فبل يقبل فيو 
راجع إٔب صدؽ توبتو وإنابتو إٔب اهلل عز وجل، ولذلك ٬تب على ا١ترء أف  التوبة، أما ما بينو وبُت ربو فهذا

                                                    ً                                          ً   ينتبو فإف أخطر ما يكوف من ا١ترء الدماء، والدماء أحيان ا قد يكوف بفعل الشخص، وقد يكوف بقولو أحيان ا  
: تلك دماء عصم اهلل عز وجل منها سيوفنا فنعصم منها -رضواف اهلل عليهم–كما قاؿ بعض الصحابة 

              ً                                              ً                           ً   لسنتنا. فأحيان ا قد يكوف الشخص بلسانو يستباح الدـ كمن ينفر قوم ا لقتل شخص فيقوؿ: اقتل فبلن ا. أ
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                                   ً                                                            تأٌب بعض النساء البنها تقوؿ: اقتل فبلن ا فإنو قد قتل أباؾ. فهي ُب اٟتقيقة ٤ترضة فيبقى عليها من اإلٍب ما 
 رٔتا كاف على ا١تباشر للقتل.

 *** المتن ***
أبي َحثمة قاؿ: انطلَق عبد اهلل بُن سهل وُمَحيّْصُة بُن مسعود إلى خيبَر عن سهل بن  - ٕٖٗ

فتفّرقا، فأتى ُمَحيّْصُة إلى عبد اهلل بِن سهٍل، وىو يتشحَُّط في دِمِو قتياًل، فدفَنُو،  -وىي يومئٍذ ُصْلحٌ -
ى النبيّْ صلى اهلل عليو ثم قدـ المدينَة، فانطلَق عبد الرحمن بُن سهل وُمحيصة وُحَويّْصُة ابنا مسعوٍد إل

فسكَت. فتكّلما. فقاؿ:  -وىم أحدُث القوـِ - )َكبػّْْر، َكبػّْْر(وسلم، فذىَب عبُد الرحمن يتكّلُم. فقاؿ: 
)فتُْبرُِئُكم قالوا: وكيف نحلف، ولم نشهْد، ولم نَر؟ قاؿ:  )أتحِلُفوَف. وتستحقُّوَف قاتَِلكم أَو صاِحبكم؟(

 ا: كيف نأخُذ بأيماِف قوـٍ كفَّاٍر؟ فعقَلو النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم ِمن عنده.. فقالو يهوُد بخمسيَن يميًنا(
)يُقِسُم خمُسوف منكم على وفي حديث حّماد بن زيٍد: فقاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: 

بأيماِف خمسيَن )فتُبرُِئكم يهوُد . قالوا: أمٌر لم َنشهْدُه، كيف نحلُف؟ قاؿ: رُجٍل منهم، فُيدفُع بُرمَِّتِو(
 قالوا: يا رسوَؿ اهلل! قوـٌ كّفار. منهم؟(

وفي حديث سعيد بن ُعبيٍد: فكره رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أف يُبِطَل دَمو، فوَداُه بمائٍة 
 من إبِل الصدقِة.

 :*** الشرح ***
عليو  ىذا اٟتديث حديث القسامة، وىو أصل من أصوؿ ىذا الباب، بل ىو اٟتديث الوحيد الذي

االعتماد ُب ىذا الباب، والقسامة كانت موجودة ُب اٞتاىلية فأقرىا اإلسبلـ، وصورة القسامة هبذا الًتتيب: 
ً             إذا قتل شخص آخر فإنو يقاؿ للقاتل ي سأؿ، يعٍت ادعى أقواـ على شخص أنو قد قتل شخص ا فيؤتى ٢تذا                                            ُ                                 

 األؤب.                             ُ                         ا١تتهم أو ا١تدعى عليو فإف أقر أ قيد بو ببل شك. ىذه الدرجة 
                     ُ                                                               الدرجة الثانية: إف ٓب ي قر ولكن شهدت البينة، الشهود شاىداف فأكثر، شاىداف فأكثر للحدود 

ً   والدماء ال تثبت إال بشاىدين، إف ٓب يقر وثبتت البينة فيقاد بو أيض ا.                                                              
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                    ُ                               الدرجة الثالثة: أف ي قاد بالقسامة، وىي ىذه القسامة.
 اإلقرار وىو أقواىا، أو بالبينة، أو بالقسامة.إذف يقاد القاتل بأحد األمور الثبلثة: إما ب

 صورة القسامة:
وىذه القسامة صورهتا: أف يأٌب أولياء الدـ فيدعوف على رجل معُت أنو قد قتل وليهم، يقولوف: 
                                            ُ                                                     فبلف ىو الذي قتل ولينا. ىل عندكم بينة؟ ال. ىل ي قر؟ ال. إذف ال بينة وال إقرار، فيدعوف عليو فيؤمروف بأف 

ُ    ٜتسُت ٯتين ا فيقولوف: واهلل إف فبلن ا قتل أخانا أو قتل أبانا. فإذا حلف ٜتسوف رجبل  إف و جد ٭تلفوا      ً                                           ً                     ً       
                              ً                                                   ا٠تمسوف وإف ٓب يوجد ٜتسُت ووجد مثبل  ٜتسة وعشروف ٭تضر ا٠تمسة والعشروف و٭تلفوف كل واحد منهم 

ت القبيلة كلها نساء إال                          ً                                        ٭تلف ٯتينُت فبل بد من ٜتسُت ٯتين ا على حسب ا١توجود وخاصة بالرجاؿ، وإذا كان
                                        ً                          ُ                  رجل واحد فيأٌب الرجل الواحد فيحلف ٜتسُت ٯتين ا، فإذا حلف ا٠تمسُت ٯتُت فإنو ي قاد بو فيؤخذ ىذا 

 الرجل فيقتل.
 مىت تكوف القسامة؟. س:
ً                                                        ُ     ال تكوف القسامة دائم ا، ليس كل من جاء ٜتسُت فيحلفوف على رجل أنو قتل وليهم أنو ي قاد  جػ:                   

 شروط:بو بل ال بد من 
                             ً                                                 الشرط األوؿ: ال بد أف يكوف معين ا وال ٬توز االدعاء على غَت معُت، كقـو ٣تهولُت، وا١تعُت قد 
، لكن ندعي أف أىل الرياض قتل  ا أو اثنُت، يدعي أف زيد ا وعمر ا اشًتكا ىذا ليس فيو إشكاال  ً       ً                         ً                             يكوف واحد                        ً         

            ُ                    يصلح، ٬تب أف ي عُت شخص أو شخصُت أو     ً                       ً                  ً    فبلن ا ىذا ال يصلح، أو أف رجبل  من بٍت فبلف قتل فبلن ا ال 
                                   ً  كذا، فالشرط األوؿ ال بد أف يكوف معين ا.

الشرط الثا٘ب: أنو ال بد أف يكوف أولياء الدـ متفقوف على اهتامو. لو جاء بعض أولياء الدـ فقالوا: 
اؿ ليس ىذا ىو القاتل بل ىو فبلف. إذف ال قسامة، فيجب أف يكوف ٚتيع أولياء الدـ متفقوف، ولو ق

ً                            ً         أحدىم: ال أدري. نقوؿ أيض ا: ال قسامة. ٬تب أف يكونوا ٚتيع ا متفقُت.                        
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م بالقتل، ومشهور  ُ                  الشرط الثالث: أنو ال بد أف يوجد لوث، واللوث ىو العداوة بينهم وبُت من اهت                                                                      
ا١تذىب أنو ال بد من اللوث وىو العداوة بأف يكوف بينهم. والرواية الثانية وىي قوؿ الشافعي ُب بعض 
                                                                               ً                      صورىا واختيار الشيخ تقي الدين: أف كل قرينة دالة على التهمة فإهنا تصح أف تكوف لوث ا، قالوا: مثل أف يروا 
   ً                                                                                       رجبل  خرج من البيت ومعو سكُت فيها دـ. قالوا: فهذه قرينة. لكن ليست بينة فيجب على أولياء ٭تلفوف 

 الضيق أو الواسع ُب معٌت اللوث.أٯتاف القسامة، فبل بد أف تكوف ىناؾ قرينة أو لوث على ا١تعٌت 
ً                     ً                    ً               فإذا اهتم أولياء الدـ شخص ا وأقسموا ا٠تمسُت أٯتان ا سواء كانوا ٜتسُت رجبل  أو بعضهم فيأٌب                         
                                                        ُ         ُ                 ُ     القاضي فبل بد أف يكوف عند قاض، فيقوؿ: اقسموا. فإف أقسموا أ خذ بو وق تل، فإف ٓب يقسموا ن قلت 

يقولوف: واهلل ٓب نقتلو وال نعرؼ قاتلو. فبل بد أف يقسموا، فإذا  األٯتاف إٔب الفريق اآلخر فيقاؿ ٢تم: اقسموا.
 أقسم الفريق الثا٘ب بعد ذلك يصبحوف براء أي ليس عليهم شيء.

والقسامة ىي خبلؼ القياس وىي: إثبات القصاص على امريء باألٯتاف؛ ألف القصاص يثبت على 
نة ال يثبت وإ٪تا يثبت باألٯتاف ولكن من شرط القسامة أف ا١ترء بأحد أشياء ثبلثة: إما اإلقرار، أو البينة، والقري

                             ُ                                                                   تكوف بقرينة أو لوث، والقسامة ي عمل هبا، وكثَت من احملاكم اٞتنائية ُب ا١تملكة يعلموف بالقسامة، تأمر بصفة 
لو.                                                       ً                                         دائمة على القضاة يأتوف بالقسامة ويقولوف: احلفوا أف فبلن ا ىو القاتل. أو احلفوا: أنكم ال تعرفوف قات

                                                     ً    ُ                               إما بالنفي أو باإلثبات وىو كثَت عندنا ُب احملاكم فليس أمر ا ال ي عمل بو بل ىو معموؿ بو وىو كثَت.
 مفردات الحديث:

عبد اهلل بن سهل اٝتو عبد اهلل بن سهل  :(انطلَق عبد اهلل بُن سهل وُمَحيّْصُة بُن مسعود) قولو:
إذف مسعود أبو ٤تيصة وزيد والد عبد اهلل بن  ابن زيد بن كعب األنصاري، و٤تيصة بن مسعود بن كعب،

سهل أخواف، إذف ىم أبناء عم، فيجب أف نعرؼ ىذا الشيء، ولذلك النيب صلى اهلل عليو وسلم وجو 
 اليمُت للجميع؛ ألهنم قبيل واحد وقـو واحد.

 أي قبل فتحها أي قبل السنة السابعة. :(إلى خيبَر وىي يومئٍذ ُصْلحٌ ) قولو:
 فكل ذىب ليأخذ أمره ومَتتو واألجرة اليت ٭تتاجها. :(قافتفرّ ) قولو:
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 وجده مقتوؿ، مات. :(فأتى ُمَحيّْصُة إلى عبد اهلل بِن سهٍل، وىو يتشحَُّط في دِمِو قتياًل ) قولو:
 أي أخذه وواره. :(فدفَنوُ ) قولو:
 أخو ا١تقتوؿ أخو عبد اهلل. :(فانطلَق عبد الرحمن بُن سهل) قولو:
٤تيصة أكرب من حويصة، و٬تب أف نعرؼ أف ٤تيصة  :(وُحَويّْصُة ابنا مسعودٍ وُمحيصة ) قولو:

و٫تا من كبار الصحابة وعقبلئهم وكذلك عبد الرٛتن بن سهل كاف ٢تم  -رضي اهلل عنهما–وأخوه حويصة 
ً                                              مع اليهود تعامل ُب اٞتاىلية وكاف ٤تيصة مسلم ا وحويصة ٓب يسلم، فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم:   )من                                       

                      ً                                                          ، فأتى ٤تيصة فوجد يهودي ا كاف يأتيهم فيتعاملوف معو ُب البيع والشراء فقتلو، فقاؿ لو رأى يهوًدا فليقتلو(
أخوه حويصة: كيف قتلتو وما شحم بطنك إال من مالو؟ أي ٕتارتنا كلها ٨تن وإياه فكيف تقتلو؟ فقاؿ لو 

من كماؿ امتثاؿ أمر النيب صلى اهلل عليو أخوه ٤تيصة: واهلل لقد أمر٘ب بقتلو من لو أمر٘ب بقتلك لقتلك. 
                  ً                                                                         وسلم، فقاؿ: إف دين ا يكوف تعلقك بو هبذه الدرجة إنو لدين حق. فأسلم أخوه بعد ذلك وىو األكرب، إذف 
                                                                ً                                فكاف بُت ٤تيصة وأخوه وبنو كعب مع اليهود دـ وثأر إذ قتلوا منهم أقوام ا فإهنم كاف بينهم ٕتارة ولكن قتل 

نهم عداوة، فلذلك جاءوا للنيب صلى اهلل عليو وسلم فهي لوث، إذف عرفنا معٌت اللوث       ُ              منهم أ ناس فبينهم وبي
 اآلف بينهم والقرينة.

                              ً  عبد الرٛتن أخو ا١تقتوؿ وكاف صغَت ا. :(فذىَب عبُد الرحمن يتكّلمُ ) قولو:
وىنا قاعدة فالنيب صلى اهلل عليو وسلم أمره بالسكوت ليتكلم األكرب،  :فقاؿ: َكبػّْْر، َكبػّْْر() قولو:

ً         عند أىل العلم: أف كل أمر ي قصد منو اإلجبلؿ والتشريف فإنو ي قدـ األكرب سن ا واألكرب شرف ا وعلم ا، فعند       ً           ً            ُ                             ُ                         
      ُ            ً                        ً                                              اٟتديث ي قدـ األكرب سن ا وىو الذي يتكلم، أو شرف ا كأف يكوف من قريش أو أف يكوف ذا شرؼ كأف يكوف 

ً                               أمَت ا و٨توه، وعلم ا بأف يكوف من أىل العلم أو من              ُ                                      أىل القرآف في قدـ، عند دخوؿ البيت وا٠تروج منو عندما    ً           
تريد التقدٙب تقدـ األكرب ال اليمُت نص على ذلك ٭تِت بن سعيد شيخ اإلماـ أٛتد، وعندما تريد أف تعطي 
           ً                                                  ُ                                  قهوة أو شاي ا تقدـ األكرب، كل شيء يراد منو التكرٙب والتعظيم فإنو ي قدـ األكرب، وأما عند ا١تنازعة أو من 

 .-رضي اهلل عنها–      ُ                                               لشخص في قدـ األٯتن، وىذه قاعدة ذكرناىا قبل ُب حديث عائشة شأف ا
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 أي ٤تيصة وحويصة، وجاء أف الذي تكلم إ٪تا ىو حويصة؛ ألنو كاف األكرب. :(فتكّلما) قولو:
جاء ُب بعض الروايات: أف النيب صلى اهلل  :أتحِلُفوَف. وتستحقُّوَف قاتَِلكم أَو صاِحبكم؟() قولو:

                                      ُ                                قالوا: ال. ىذه الرواية تفيدنا ترتيب مىت ي صار للقسامة أنو ال يصار للقسامة  )ألكم بينة؟(وسلم قاؿ:  عليو
 إال بعد البينة، والبينة ال يصار إليها إال بعد اإلقرار.

كما سيأٌب بعد –أي إذا حلفتم األٯتاف  :أتحِلُفوَف. وتستحقُّوَف قاتَِلكم أَو صاِحبكم؟() قولو:
 فإنكم تستحقونو و٬توز لكم قتلو. -ىذه األٯتاف ُب الرواية الثانيةقليل تفصيل 

استدؿ بعض أىل العلم من ىذه اٞتملة على  :(قالوا: وكيف نحلف، ولم نشهْد، ولم نَر؟) قولو:
أرادوا أف ينظروا ُب كماؿ أمرىم  -رضي اهلل عنهم–أنو ٬توز اٟتلف على غلبة الظن، ولذلك يصح، ولكنهم 

 فقالوا: ٓب نر ولكن يغلب على ظننا. لكن ٬توز اٟتلف على غلبة الظن.أو أهنم شكوا 
                               ً                 يعٍت أف اليهود إذا حلفوا ٜتسُت ٯتين ا ليس عليكم شيء،  :فتُْبرُِئُكم يهوُد بخمسيَن يميًنا() قولو:

                                                                                          ً   برأت ذمتكم ويكوف عقابو عند اهلل عز وجل ينزؿ على اٞتميع، وىنا قاؿ الفقهاء: إف من القسامة كاذب ا ال
، أ سرة كاملة،                                                                                     ُ            يفتأ أف تنزؿ بو عقوبة. القسامة ال ٭تلفها شخص كاليمُت الغموس أماـ القاضي بل ٭تلفها قـو
                                                                            ُ           ً  قبيلة كاملة، أىل بيت كاملوف ٭تلفوف، وقاؿ الفقهاء: ال ٭تلف قـو القسامة كاذبُت وال ي عرؼ أف أحد ا 

    ً                               بيوت ا فنيت ١تا حلفوا القسامة كاذبُت،                ً                                       حلف قسامة كاذب ا إال ونزلت بو عقوبة من اهلل عز وجل. حىت إف
فالقسامة أمرىا خطَت سواء كانوا مدعُت أـ مدعى عليهم، ولذلك قاؿ: تكفيكم األٯتاف. فقالوا: كيف نأخذ 

 بأٯتاف قـو كفار.
 أي ال نرضى أٯتاهنم. :(فقالوا: كيف نأخُذ بأيماِف قوـٍ كفَّاٍر؟) قولو:
أي دفع ديتو، وجاء ُب بعض الروايات أنو  :(وسلم ِمن عنده فعقَلو النبيُّ صلى اهلل عليو) قولو:

قاؿ: فلقد دخلت عليها  -رضي اهلل عنو–أعطاىم مائة من اإلبل، حىت أف الراوي سهل بن أيب حثمة 
                                                            ُ                           فلكزتٍت إحدى تلك اإلبل. واستدؿ من ىذه اٞتملة على أف ا١تسلم إذا ق تل فإنو ال يذىب دمو ىدر إذا 

ُ    عمد فإنو ال يذىب دمو ىدر، وإ٪تا تؤخذ ديتو من بيت ماؿ ا١تسلمُت، فإذا ع رؼ ُ                   ع رؼ أف قتلو خطأ أو                                                                  



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٕٔٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

      ُ                ُ                                                               قاتلو أ خذت الدية منو ور دت إٔب بيت ماؿ ا١تسلمُت، وىذا معموؿ بو عندنا اآلف ففي كل ٤تكمة د٣تت 
   ُ     وال ي عرؼ                                    ً                                          ُ   بيوت ا١تاؿ ُب بيت واحد أف من قتل ٣تهوال  يدفع الدية و٬تعلها ُب بيت ماؿ ا١تسلمُت، ومن ق تل 

 قاتلو تؤخذ ديتو من بيت ماؿ ا١تسلمُت ا١توجود ُب احملاكم، بيت ا١تاؿ ىذا ملحق باحملاكم غَت وزارة ا١تالية.
 ٛتاد بن زيد البصري أحد أئمة الرواة الكبار ا١تعروفُت. :(وفي حديث حّماد بن زيدٍ ) قولو:
    ً                      ة جد ا؛ ألهنا تفيد عدد األٯتاف ىذه اٞتملة مهم :(يُقِسُم خمُسوف منكم على رُجٍل منهم) قولو:

            ً                                                                           أهنا ٜتسوف ٯتين ا، األمر الثا٘ب وىو مشهور ا١تذىب أهنا تدؿ على أف القسامة ال ٕتوز إال على رجل معُت، 
 ٬تب أف تكوف على رجل معُت أما على قـو ال ٬توز.

 أي بكليتو لكم. :فُيدفُع بُرمَِّتِو() قولو:
يعٍت أف اليهود ال بد أف ٭تلفوا ٜتسُت، وىذه  :خمسيَن منهم؟(فتُبرُِئكم يهوُد بأيماِف ) قولو:

ً                                           الرواية أيض ا مفيدة ُب عدد األٯتاف اليت ٭تلف هبا ا١تدعى عليو.            
 أي ٓب يقبلوا أٯتاهنم. :(قالوا: يا رسوَؿ اهلل! قوـٌ كّفار) قولو:

ىذه قاعدة: إذا ٓب بقي عندنا مسألة: وىي قضية أف اليمُت إذا ٓب يرتضها ا١تدعي فإنو يسقط حقو، 
يرتض ا١تدعي اليمُت سقط حقو، ألف ليس لو إال اليمُت، فإف أىب ا١تدعي سقط حقو، فإف أىب ا١تدعى عليو 

 ففيو قوالف:
كم بالنكوؿ فيثبت اٟتق على ا١تدعى عليو. ُ                                     القوؿ األوؿ: أنو ٭ت                   

رب أف اليمُت تنتقل                        ُ                                        القوؿ الثا٘ب: أف األٙتاف ت نقل األٯتاف إٔب ا١تدعي فيحلف ىو. وىذا ىو األق
 للمدعي.

 *** المتن ***
؛ أف جاريًة ُوجد رأُسها َمرُضوًضا بين حجرين. -رضي اهلل عنو-عن أنس بن مالِك  - ٖٖٗ

فِقيل: َمن فعل ىذا بك: فالٌف، فالٌف؟ حتَّى ذُكر يهوديّّ، فأومأْت برأِسها، فُأخذ اليهوديُّ فاعترَؼ، 
 أف يرضَّ رأُسو بين حجريِن. فأمَر رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم
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ولمسلم والنسائي عن أنٍس: أف يهوديِّا قتل جاريًة على أوضاٍح، فأقاَده رسوُؿ اهلل صلى اهلل 
 عليو وسلم بها.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

 أي امرأة وليس ا١تقصود هبا أهنا أمة.: (أف جاريةً ) قولو:
ُ      يعٍت وجدت مقتولة بالرض بأف ج علها  :(بين حجرينأف جاريًة ُوجد رأُسها َمرُضوًضا ) قولو:                           

ُ           رأسها بُت حجرين فرض، يعٍت ض ربت ْتجرين.                          
 وٓب تكن تستطيع الكبلـ؛ ألهنا ُب رمقها األخَت فلم ترد. :(فِقيل: َمن فعل ىذا بك) قولو:
     ُ           فلم ت شر وٓب ترد. :(فالٌف، فالٌف؟) قولو:
 أومأت برأسها أف نعم. :(حتَّى ذُكر يهوديّّ، فأومأْت برأِسها) قولو:
 مثلما فعل. :(فأمَر رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أف يرضَّ رأُسو بين حجرينِ ) قولو:
ً         ً         أي قتلها ألجل أف يأخذ أوضاح ا ٢تا حلي ا من فضة. :(أف يهوديِّا قتل جاريًة على أوضاحٍ ) قولو:                           
 يعٍت قتلو هبا. :(فأقاَده رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بها) قولو:

 فقو الحديث:
                                                                    ُ                      ا١تسألة األؤب: أنو يقاد الذكر بقتل األنثى، أف الذكر إذا قتل األنثى فإنو ي قاد هبا وىو شبو إٚتاع، 

ُ  َْ  و األ  نػ ث ى ب األ  نػ ث ى}أما اآلية:  ْ  ِ    َ ْ ُ [، فليس ٢تا مفهـو ُب قضية أف الذكر ال يقاد باألنثى، وإ٪تا ٜٚٔالبقرة: { ] َ  ْ
ً                                    ً  نو يقاد هبا، والعكس أيض ا أف األنثى تقاد بالذكر إذا قتلت ذكر ا.الذكر إذا قتل أنثى فإ                       

ً        ُ                                           ا١تسألة الثانية: أف غَت ا١تسلم إذا قتل مسلم ا فإنو ي قاد بو، وأما العكس إذا قتل ا١تسلم غَت ا١تسلم                                         
 بعض ا١تالكية وىو إٯتاء لبعض فقهاء–                                 ً                       فإف ٚتاىَت أىل العلم أنو ال يقاد مطلق ا، وقاؿ بعض أىل العلم 

         ُ                                ً                             ُ                    : إنو قد ي قاد بو ١تصلحة. إذا كاف قتلو شنيع ا أي من باب الظلم الشنيع فقد ي قاد بو، ولذلك يقوؿ -اٟتنابلة
 أىل العلم: إف القتل العمد نوعاف:
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ا للقتل، يقتلو ألجل القتل. ً                          النوع األوؿ: ما يكوف شنيع ا بأف يكوف متعمد                  ً                        
 النوع الثا٘ب: فعل عدواف.
 وسيمر معنا الرابع ُب اٟتديث الذي بعده: وعندنا أنواع القتل أربعة

 النوع األوؿ: القتل العمد، وىو نوعاف، وىو ٬تب فيو القصاص ىذا األصل وال كفارة فيو.
النوع الثا٘ب: القتل شبو العمد، شبو العمد دية مغلظة، والكفارة ُب شبو العمد قوالف ألىل العلم، 

 ص.والصحيح: ٕتب ُب شبو العمد؛ ألنو انتفى القصا
 النوع الثالث: القتل ا٠تطأ، دية عادية

 النوع الرابع: القتل ا٢تدر، اٟتق قتلو كما سيمر معنا.
 كيف نفرؽ بُت العمد وشبهو وا٠تطأ؟.  س:
: إذا كاف الفعل مقصود ا عدوان ا فهو عمد أو شبو عمد، أف يكوف قصد الفعل  جػ:          ً                     ً       ً                                        نقوؿ: أوال 

     ً                                                                                        عدوان ا، إذف أوؿ فرؽ لكي نفرؽ بُت ا٠تطأ من جهة والعمد وشبو العمد أف العمد وشبو العمد يكوف الفعل 
قتل ويكوف فعلو                     ً       ً                                               الذي أدى للقتل مقصود ا عدوان ا، إذف ال يقصد القتل وإ٪تا يقصد الفعل الذي أدى لل

  ً                                                                                        ٤ترم ا، وبناء على ذلك إذا اختل أحد ىذين األمرين الذي فعلو أدى للقتل لكن من غَت قصد منو فإنو ُب 
ً                                           ىذه اٟتاؿ يسمى خطأ، أو قصد الفعل لكنو ليس ٤ترم ا مباح ا لو أف يفعلو، يطلق النار ُب القصد فبدؿ أف        ً                                           

ً                                        يصيب صيد ا ُب مكاف صيد إذا بو أصاب آدمي نسميو خطأ                         ً                ، لكن لو قصد الفعل عدوان ا فأدى إٔب القتل        
ٯتزح مع صديقو فيشَت لو با١تسدس فإذا بو تنطلق منو  امرأفإف يكوف قتل ولو ٓب يقصد القتل، فلو أف 

رصاصة نقوؿ: ىذا القتل عمد. مع أنو صديقو ورٔتا أخوه وٯتزح معو لكن نقوؿ: عمد؛ ألنو قصد الفعل، 
ً                          ى مسلم حديدة، إذف ىذا يسمى عمد ا، شخص ُب داخل البلد أطلق وعدواف فبل ٬توز لك أف ترفع عل                              

                                                   ُ                                  رصاصة ُب ا٢تواء فأصاب شخص فنقوؿ: ما داـ ُب داخل البلد ي عترب عمد؛ ألنو قصد إطبلقها، وعدواف؛ 
 ألنو ٦تنوع اإلطبلؽ ُب داخل البلد وُب داخل الدور فيسمى عمد أو شبو عمد.

 ما الفرؽ بُت العمد وشبو العمد؟. :ٕس
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ً         ليس ُب القصد وإ٪تا ُب اآللة، فإف كاف بآية مثقل أو ٤تدد و٨توىا فإنو يسمى عمد ا واآلالت  جػ:                                                                     
)أال إف قتيل السوط تسع، وإف كاف بغَت آلة فإنو يسمى شبو عمد، والرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

ل؛ ألهنا مثقل صغَت، رماه رمى اآلخر بعلبة، العلبة ال تقت امرأ، فسماه شبو عمد، فلو أف والعصا شبو عمد(
                                                                                    ً       بعلبو فأصابتو ُب مقتل ُب مكاف ما تقتلو ٨تكم بأهنا شبو عمد؛ ألنو قصد الفعل أي الرمي، عدوان ا؟ نعم 
     ً                                                                          ً         عدوان ا ال ٬توز لشخص أف يرمي أخاه، ٖتذفو باٟتصاة الصغَتة ال ٬توز فكيف ترميو؟! إذف عدوان ا إذف ىل 

إذف ىو شبو عمد، إذف ىذا الذي نفرؽ بو بُت العمد وشبو ىو عمد أو شبو عمد؟ اآللة ليست بقاتلة 
 العمد.

ا١تسألة الثالثة: أف ا١تثقل من اآللة اليت توجب القصاص؛ ألف ىذا اليهودي رض رأس ا١ترأة ْتجر 
وىو ا١تثقل، وخالف ُب ذلك أبو حنيفة وأصحابو فقالوا: إف ا١تثقل ليس آية فيكوف من قتل ٔتثقل يكوف شبو 

ً                                                                        ف عمد ا. والصحيح: أنو آلة؛ ٢تذا اٟتديث فاحملدد الذي ٬ترح، وا١تثقل الذي يرض والسحر، عمد وال يكو      
 والسم، والتغريق، والتحريق، كل ىذه آالت قاتلة ومن قتل هبا يكوف قتلو عمد.

                                                                                    ُ    ا١تسألة الرابعة: أف ىذه ا١ترأة ٓب تعًتؼ بلساهنا وإ٪تا أشارت إشارة وىذا يدؿ على أف اإلشارة ت نزؿ 
 القوؿ. منزلة

                                        ُ                                                  ا١تسألة ا٠تامسة: أف الفقهاء اختلفوا ُب من ق تل فقاؿ قبل قتلو: قتلٍت فبلف. ىل ىذه بينة أـ قرينة؟ 
ىل ىذه بينة فيقاد هبا الشخص الذي قاؿ: إنو قد قتلٍت فبلف؟ أـ أهنا قرينة؟ األقرب أهنا ليست بينة وإ٪تا 

و غَته وىذا كثَت، ولذلك ىذا الذي دؿ عليو اٟتديث ىي قرينة؛ ألنو رٔتا يكوف قد ظن أف القاتل فبلف فإذا ب
                                ُ                                                             أهنا ١تا أومأت باليهودي أنو فبلف ٓب ي قد ٔتجرد اعًتافها وإ٪تا جيء بو فاعًتؼ فبل بد من اعًتافو ولكن كانت 

: لو كاف ا١تقتوؿ أقر أف فبلف قد قتلو وٓب -عند من يرى التوسع ُب اللوث–قرينة، ولذلك الفقهاء يقولوف 
احبو أو ٓب يوجد إال شاىد واحد جازت القسامة على الصحيح. فقوؿ ا١تقتوؿ قبل قتلو أف القاتل يعًتؼ ص

 فبلف ليس يثبت اٟتق وحده بل ال بد معو إما اعًتاؼ أو قسامة عند من وسع معٌت اللوث.
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ا١تسألة السادسة: أف ىذا اٟتديث يدؿ على أنو ٬توز القود بغَت السيف، ومشهو مذىب اٟتنابلة 
، وىذا اٟتديث ضعفو أٛتد وغَته، والصحيح: أنو )ال قود إال بالسيف(ال ٬توز القود إٔب بالسيف فقط،  أنو

ُ                           ٬توز بالسيف و٬توز بغَته وٕتوز ا١تماثلة؛ ألف اليهودي ر ض رأسو مثلما ر ض رأس ىذه ا١ترأة لكن بشرطُت:               ُ                                                
رؽ بالنار                        ً    ً                             الشرط األوؿ: أال يكوف أمر ا ٤ترم ا، فبل ٬توز على سبيل ا١تثاؿ الق ُ           ود بالتحريق؛ ألنو ال ٭ت                     

 إال رب النار، إال على خبلؼ عند بعض أىل العلم لو كاف من باب ا١تماثلة.
الشرط الثا٘ب: أال يكوف فيو تعذيب للشخص، فبعض أنواع القتل فيها تعذيب فبل يصل للموت إٔب 

 كانت فيو ٦تاثلة فإنو ٕتوز.بشيء أشد، وبناء على ذلك فكل آلة أدت للقتل من غَت تعذيب للمقتوؿ، أو  
 *** المتن ***

قاؿ: لما فتَح اهلل على رسوِلو صلى اهلل عليو وسلم  -رضي اهلل عنو-عن أبي ُىريرة  - ٖٗٗ
ـَ النبي صلى اهلل عليو وسلم،  مكَة. قتلْت ُىذيٌل رجاًل من بني ليٍث بقتيٍل كاف لهم في الجاىليِة، فقا

مكة الفيَل، وسّلط عليها رسوَلو صلى اهلل عليو وسلم والمؤمنين، )إف اهلل عز وجل قد حبَس عن فقاؿ: 
وإنها لم َتحل ألحٍد كاف قبلي، وال تحّل ألحٍد بعدي، وإنما ُأحلْت لي ساعًة من نهاٍر، وإنها َساعتي 

ـٌ ال يُعضُد شجُرىا، وال ُيختلى َشوُكها، وال تُلتَقُط ساِقطُتها إال لُمنشٍد، وَمن قُتل لو قتيٌل فهو  ىذه، َحَرا
فقاؿ: يا  -يقاؿ لو: أبو شاهٍ -. فقاـ رجٌل من أىل اليمن بخير النََّظرين؛ إما أف يَػْقُتَل، وإما أف يُفَدى(

. ثم قاـ العباُس. فقاؿ: )اكتُبوا ألبي شاٍه(رسوُؿ اهلل! اكتبوا لي. فقاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: 
)إال في بُيوتِنا وقُبورِنا. فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  يا رسوؿ اهلل! إال اإلْذِخَر؛ فإنا نجعُلو

 .اإلذخَر(
 :*** الشرح ***

 فقو الحديث:
، وكثَت من أحكامو سبق اٟتديث عنها ُب باب اٟتج لكن -رضي اهلل عنو–ىذا حديث أيب ىريرة 

 يهمنا من ىذه األحكاـ حكماف:
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                               ً                                                    اٟتكم األوؿ: أنو ١تا قتلت ىذيل رجبل  من بٍت ليث بقتيل ٢تم ُب اٞتاىلية أنكر النيب صلى اهلل عليو 
، ىذه اٞتملة تدلنا على )من قُتل لو قتيل فهو ٓتَت النظرين؛ إما أف يقتل، وإما أف يُفدى(وسلم ذلك فقاؿ: 

 أمرين:
ال يقاد إال القاتل دوف من عداه من قومو، األمر األوؿ: أنو ال ٬توز أف يؤخذ باٞترٯتة إال فاعلها و 

                                    ُ                               ُ                        فلذلك أنكر النيب صلى اهلل عليو وسلم أف ي قتل أحد ّتريرة غَته، بل ال بد أف ي قتل القاتل نفسو، ولذلك 
، أي يفتدي منو، وأما )وإما أف يفدى(، أي يقتل الذي قتلو، )إما أف يقتل(قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

 وز.أف يقتل غَته فبل ٬ت
األمر الثا٘ب: أف من افتات فمعٌت ذلك فيكوف معٌت اٟتديث إما أف يقتل فيكوف ىنا اٟتديث موجو 
٢تذيل، واٟتكم الثا٘ب: أف يكوف ىذا اٟتديث موجو لبٍت ليث فيكوف معٌت ىذا اٟتديث أف من افتات فقتل 

بٍت ليث ظنوا أنو ٬توز قتل                                     ُ                           ً   من غَت وجو حق ولو كانت لو شبهة فإنو ي قاد، فإف ىنا ىذيل قتلت رجبل  من
أحد بغَته، فبُت النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو ال ٬توز ٢تم ذلك وأنو ٬توز لبٍت ليث أف يقتادوا من ىذيل 
فيقتلوا القاتل، أو أف يأخذوا بدؿ مقتو٢تم فدية وىي الدية، وبناء على ذلك يقولوف: من افتات فقتل فإنو ال 

سع فقاؿ: إف وٕب الدـ لو قتل قاتل وليو وافتات على وٕب األمر بقتلو جاز ٬توز. حىت إف بعض أىل العلم تو 
 لوٕب األمر أف يقتلو بو. جاز عند بعض أىل العلم؛ ألف من باب االفتيات مع أنو صاحب حق.

، أي تؤخذ منو )إما أف يقتل، وإما أف يُفدى(اٟتكم الثا٘ب: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
ىنا ُب قتل العمد، فأخذ بعض أىل العلم من ىذه اٞتملة دليل على أنو ال حد للفدية  الفدية، واٟتديث

ً                    قتل آخر عمد ا وعفى أولياء الدـ  امرأفيجوز االصطبلح على أي مبلغ كاف، الدية مائة من اإلبل، لو أف            
اص. فماذا نقوؿ:                                            ً                                    على شيء أكثر من ا١تائة قالوا: ٬توز. لو أف رجبل  قتل آخر فقاؿ أولياء الدـ: نريد القص

 لكم القصاص.
                                                    ُ                                     اٟتالة الثانية: لو قالوا: نريد الدية ال نريد القصاص. ي عطوا الدية الشرعية وىي الدية ا١تغلظة.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖ٘ٔٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                                   ً                                                 اٟتالة الثالثة: لو طالبوا بالقصاص ٚتيع ا إال واحد عفى فإنو يسقط القصاص؛ ألف الدـ ال يتبعض 
ىا؛ ألنو عفى واحد، فلو أولياء الدـ عشرة أو عشرين أو ووجبت الدية للباقُت، ينتقلوف للدية دوف ما عدا

 ثبلثُت، لو ثبلثوف ولد عفى أحد أبنائو أو زوجتو سقط القصاص و٢تم الدية.
اٟتالة الرابعة: وىي ٤تل اإلشكاؿ، لو أف ٚتيع أولياء الدـ قالوا: لن نعفوا عن مائة من اإلبل ولكن 

ين يقولوف: نريد ٜتسُت مليوف لكي نعفوا. وجد اآلف ُب        ً                               نريد ألف ا من اإلبل. مثل اآلف أصحابنا الذ
ُ                                                                  الص حف، فهل ٬توز ذلك وىو العفو على أكثر من الدية؟ فيو قوالف ألىل العلم:     

 القوؿ األوؿ: ٬توز الصلح على أكثر من الدية. وىذا قوؿ اٞتمهور.
 القوؿ الثا٘ب: ال ٬توز إال الصلح على الدية فقط دوف ما عداه.

استدؿ هبذا اٟتديث، عندما نقوؿ: إف اٟتديث متجو لقتل العمد، أو الختبلؼ  وكبل القولُت
                                ُ                                                         اٟتاؿ، وإما أف يفدى فبعضهم يقوؿ: ي فدى وٓب ٭تدد. ومنهم من يقوؿ: ىو عائد للفدية اليت ىي الدية. 

 واألمر ُب ذلك ٤تل نظر عند أىل العلم.
، أبو شاه ىذا رجل من وا أليب شاه()اكتبا١تسألة الثانية: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

أصحاب النيب صلى اهلل عليو وسلم من أىل اليمن، فقاؿ: اكتب ٕب ىذا األمر. فكتب لو النيب صلى اهلل 
عليو وسلم ذلك، فهذا يدؿ على أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا كاف ينهى عن كتابة حديثو، فالرسوؿ 

  ُ                  ُ                                   ف ي كتب حديثو وٓب يكن ي كتب إال القرآف خشية أف ٮتتلط القرآف صلى اهلل عليو وسلم ُب وقتو كاف ينهى أ
ّ                                                  ْتديثو صلوات اهلل وسبلمو عليو، ولذلك ما دو ف حديث النيب صلى اهلل عليو وسلم إال بعد وفاتو، ولكنو                                       
أذف بكتابة بعض حديثو مثل: إذف أليب شاه، ومثل ما كتب أليب بكر بن حـز من العقوؿ، ومثل الكتاب 

ً                                                           أيض ا ُب العقوؿ ١تا ذىب إٔب اليمُت، فدؿ على جواز الكتابة لكن النيب  -رضي اهلل عنو–ه لعلي الذي أعطا   
صلى اهلل عليو وسلم من باب سد الذريعة هنى عن كتابة اٟتديث ُب حياتو، فلما توُب صلوات اهلل وسبلمو 

ع القرآف ُب ا١تصحف حينئذ جاز وكثر العلم عند الناس فبدأ الناس يك ُ                                                              عليو وٚت  تبوف فجمع التابعوف بأمر       
             ً                     فإف السلف قدٯت ا كاف ينهوف عن كتابة  -رضواف اهلل عليهم–عمر بن عبد العزيز اٟتديث، ومثلو السلف 

                                                                                       ُ     الفقو والرأي، ١تاذا؟ قالوا: خشية أف ٮتتلط الفقو والرأي باٟتديث. فيكوف التباس عند الناس فبل ي عرؼ 



 

 
 

ٖٔٔ
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 شرح عمدة األحكاـ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ِ  اٟتديث من غَته فيكوف فيو إدراج، فلما أ م ن                                       ً          ُ    ذلك بعد القرف الثا٘ب ا٢تجري كتب الناس ٚتيع ا الفقو وع رؼ                                     ُ 
من اٟتديث والتفسَت من نص حديث النيب صلى اهلل عليو وسلم، وىذا من باب سد  *** الشرح ***

 الذريعة وأصل من أصوؿ الشريعة.
 *** المتن ***

المرأِة. فقاؿ  ؛ أنو استشاَر النَّاَس في إمالصِ -رضي اهلل عنو-عن عمر بن الخطاب  - ٖ٘ٗ
المغيرُة بن شعبة: شهدُت النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم قضى فيو بغرٍَّة: عبٍد، أو َأَمٍة. فقاؿ: لتأتينَّ بمن 

 يشهُد معك، فشهد لو محمد بُن مسلمة.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
من عهده وطبيعتو أنو إذا عرض  -رضي اهلل عنو–عمر بن ا٠تطاب  :(أنو استشاَر النَّاسَ ) قولو:

عليو أمر من فقو أو أمر يتعلق بعمـو الناس استشار الناس، ويعٍت بالناس ا١تهاجرين ابتداء، ٍب يستشَت بعدىم 
 .-رضواف اهلل عليهم–األنصار، ٍب يستشَت بعدىم مسلمة الفتح، ىؤالء الثبلثة ىم كبار الصحابة 

 ٔتعٌت إسقاط ا١ترأة، إذا أسقطت جنينها ّتناية. :(في إمالِص المرأةِ ) قولو:
فقاؿ المغيرُة بن شعبة: شهدُت النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم قضى فيو بغرٍَّة: عبٍد، أو ) قولو:

ُ                        ٔتعٌت أنو قدرىا أىل العلم بع شر دية أمو، كم دية ا١ترأة؟ ع شر ديتها تكوف دية اٞتنُت. :(َأَمةٍ                             ُ                          
 أي ٝتع الذي ٝتعت. :(يشهُد معكفقاؿ: لتأتينَّ بمن ) قولو:
من باب التأكد من جهة،  -رضي اهلل عنو–وىذا من عمر  :(فشهد لو محمد بُن مسلمة) قولو:

على التحرز ُب الرواية، وذلك أثر فيهم ىذه، إضافة لتدينهم  -رضواف اهلل عليهم–ولكي ٭تث الصحابة 
، فكاف الصحابة متعمًدا فليتبوأ مقعده من النار()أف من كذب علي الذي بينو النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

١تا حدث ْتديث طويل قيل لو:  -رضي اهلل عنو–ُ             ًّ                             ي عد حديثهم عد ا حىت جاء ُب مسلم أف حديث عبسة 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٚٔٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

انظر ما تقوؿ فإف الرجل كاف ٬تلس مع النيب صلى اهلل عليو وسلم األمد الطويل وال ٭تدث ىذا اٟتديث 
 كانوا يشددوف ُب الرواية.  -رضواف اهلل عليهم–صحابة الطويل. ولذلك فا١تقصود أف ال

 فقو الحديث:
ا١تسألة األؤب: ىذا اٟتديث أصل ُب إ٬تاب الدية ١تن جٌت على اٞتنُت ُب بطن أمو، واٞتناية على 

: تكوف إما بضرب أمو، أو بًتويعها وٗتويفها، أو بإعطائها دواء يسقطو، وكاف الفقهاء ٯتثلوف قدٯت   ا         ً                                                                                       ً اٞتنُت أوال 
                                                   ً                                 بالدواء الذي يسقط اٟتمل يقولوف: كحب رشاد. فلو أف رجبل  أعطى امرأة وىي ال تعلم حب الرشاد 

 فأسقطت جنينها فيعترب ُب ذلك قد جٌت.
                                                    ُ                                    ا١تسألة الثانية: اٞتناية على اٞتنُت عمدىا وخطؤىا سواء ال ي قاد وإ٪تا فيها الدية، ولذلك من عمده 

ه سواء كلها خطأ، واٞتناية على اٞتنُت عمده وخطؤه سواء كلو وخطؤه صور: اجملنوف والصيب عمده وخطؤ 
 خطأ.

ا١تسألة الثالثة: من ىو اٞتنُت الذي يودى؟ نقوؿ: اٞتنُت من حُت يكوف نطفة أي ثبت اٟتمل فإنو 
تثب لو اٟترمة سواء كاف قبل األربعُت أـ بعدىا؛ ألف اٞتنُت تثبت لو أحكاـ من حيث علوقو منها الدية 

اتو وإيقاؼ الفريضة وا١تَتاث لو و٨تو ذلك وتأخر القصاص حىت يبلغ، وىناؾ أحكاـ تثبت واحًتاـ حي
لؤلربعُت، وىناؾ أحكاـ تثبت ألمو إٔب الثمانُت، وىناؾ أحكاـ إٔب ا١تائة والعشرين عند بعض أىل العلم، 

تخلق قضية اإلسقاط فاٞتنُت لو أحكاـ ٘تر بو بعد كل أربعُت يـو لو أحكاـ ٗتصو، ومن بعد الثمانُت أو ال
 بعد الثمانُت يكوف الدـ الذي ٮترج من ا١ترأة دـ نفاس وقبلها فبل.

، إذا خرج حي ا ٍب مات وع رؼ أف  ً                                  ً            ً         ُ       إذف عرفنا أف اٞتنُت دائم ا ُب كل عمره واحد إال إذا خرج مستهبل                       
 موتو بسبب اٞتناية فإنو حينئذ ٕتب فيو دية كاملة.

درىا النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب أكثر من حديث بغرة عبد أو ا١تسألة الرابعة: كم مقدار الدية؟ ق
ُ             أمة ال فرؽ بُت الذكر واألنثى، وق درت ىذه بإٚتاع أىل العلم بع شر دية أمو، كم دية ا١ترأة؟ ع شر الدية ىي                             ُ                          ُ                            

ذ دية اٞتنُت، فلو كانت ا١ترأة حرة ديتها تكوف غَت دية األـ إذا كانت أمة، فإنو يؤخذ قيمة األـ ٍب يؤخ
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 شرح عمدة األحكاـ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                    ً               ، فتكوف دية اٞتنُت ذكر ا أو أنثى سواء ألف( ٓ٘ٔ)، للرجل، وا١ترأة ألف( ٖٓٓ)ُ                       ً  ع شرىا، واآلف الدية تقريب ا 
 .ألف( ٘ٔ)، من جٌت على جنُت فإنو ديتو تكوف ألف( ٘ٔ)

  



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٖٔٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 ٗٗالشريط: 
 *** المتن ***

قاؿ: اقَتتَػَلْت امرأتاِف من ُىذيل، فرمْت إحداُىما  -رضي اهلل عنو-عن أبي ُىريرة  - ٖٙٗ
األخرى بحجٍر، فقتَلْتها وما في بطِنها، فاختَصُموا إلى رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، فقضى رسوُؿ 

ِة المرأِة على َعاِقلتها، وورََّثها اهلل صلى اهلل عليو وسلم: أف ديَّة َجنينها ُغّرٌة: عبٌد أو َوليدٌة. وقضى بدي
ولَدىا وَمن معهم. فقاـ َحَمُل بن النابغة الُهذلّي، فقاؿ: يا رسوَؿ اهلل! كيف أغرـُ َمْن ال َشِرَب وال أكَل، 

)إنما ُىو ِمن إخواِف وال نطَق وال استهلَّ، فمثُل ذلك يُطلُّ. فقاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: 
 جِل سجعة الذي سجع.من أ الُكهَّاِف(

 :*** الشرح ***
وذلك ُب دية  -رضي اهلل عن اٞتميع–حديث أيب ىريرة متعلق ْتديث عمر بن ا٠تطاب السابق 

         ُ                                                                              اٞتنُت إذا أ سقط، ولكن حديث أيب ىريرة فيو من ا١تسائل والفقو ما ىو أوسع من حديث عمر كما سيأٌب 
 معنا بعد قليل.

 مفردات الحديث:
                                      ً                           ً          االقتتاؿ ٭تتمل أمرين: إما أف يكوف اقتتاال  باليد، وإما أف يكوف اقتتاال  باللساف،  :(اقَتتَػَلتْ ) قولو:

أي جادلو بلسانو، والظاىر  )فإف سابو أحد أو قاتلو(وىذا معٌت قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب الصائم: 
 أف ىاتُت ا١ترأتُت إ٪تا اقتتلتا باللساف، فكاف بينهما ٥تاصمة و٣تادلة.

ُ                                                 ى ذيل قبيلة معروفة ّتانب مكة، وكانوا حلفاء لقريش ُب  :(اقَتتَػَلْت امرأتاِف من ُىذيل) قولو:
َ َ             وىم من فصحاء العرب، ولذا كاف ٛت  ل بن النابغة  -رضي اهلل عنو–اٞتاىلية ومنهم عبد اهلل بن مسعود                               

إ٪تا  -رٛتو اهلل– ا٢تذٕب يتكلم بكبلـ فصيح كما سيأٌب معنا بعد قليل، واإلماـ ٤تمد بن إدريس الشافعي
اكتسب الببلغة ُب لسانو، والفصاحة ُب بيانو بسبب نشأتو وتربيو ُب ىذيل وحفظو ألشعارىم، فقد كاف 

 الشافعي من أعلم الناس بشعر ىذيل فهم من فصحاء العرب.
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 شرح عمدة األحكاـ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ذكر ىنا أف ىاتُت ا١ترأتُت بعدما  :(فرمْت إحداُىما األخرى بحجٍر، فقتَلْتها وما في بطِنها) قولو:
اقتتلتا والظاىر أف اقتتبل٫تا أي ٥تاصمتها كانت باللساف، رمت إحدا٫تا األخرى ْتجر، وىذا اٟتجر الذي 
                  ً     ً              ً                                                     رمتها بو ٓب يكن حجر ا كبَت ا وإ٪تا كاف حجر ا أقرب إٔب الصغر، إذ اٟتجارة نوعاف: اٟتجر الكبَت ىو الذي 

         ً                           يقبل غالب ا فإنو يسمى دوف الكبَت، فقد  اصطلح الفقهاء على تسميتو با١تثقل، وإف كاف حجارة دوهنا ٦تا ال
ً                                                                            يكوف صغَت ا جد ا، وقد يكوف أكرب منو ْتجم الكف و٨تو وذلك، فالذي رمت بو ىذه ا١ترأة األخرى إ٪تا ىو     ً        
                                                             ً                                حجر ليس با١تثقل ليس باٟتجارة الكبَتة، وكوننا جزمنا بأنو ليس مثقبل  وليس حجارة كبَتة أف النيب صلى اهلل 

ن ىذه ا١ترأة؛ ألف ا١تثقل ُب قوؿ ٚتاىَت أىل العلم إال أبا حنيفة وأصحابو يروف أف ا١تثقل             ُ     عليو وسلم ٓب ي قد م
 أداة من أدوات القتل العمد.

ً                                                                        وىنا قاعدة مهمة جد ا تضبط كيفية التفريق بُت أنواع القتل الثبلثة: قتل العمد، وقتل شبو العمد،                   
، إذف القتل العمد، وشبو العمد، وا٠تطأ، وقتل ا٠تطأ، وفيو ىدر سنتكلم عنو ُب اٟتديث الذي بعده

وتستطيع أف تفرؽ بُت ىذه األنواع الثبلثة من القتل بأمرين، ىذاف األمراف إذا اجتمعا حكم على أف القتل 
ُ                                                                  قتل عمد، وإذا انتفى أحد٫تا ح كم أف القتل إما أف يكوف شبو عمد أو أف يكوف خطأ، ما ٫تا ىذا األمراف:                            

ُ           يكوف القتل بآلة تقتل. وقد ع ٍت الفقهاء  األمر األوؿ: قالوا: أف ّ            بعد  آالت القتل  -رٛتهم اهلل–                             
فباتفاؽ أىل العلم أف احملدد آلة قتل وىو الذي يدمي مثل السكُت، وا١تسدس، وغَت ذلك من األمور فإهنا 
                      ُ                                                                 ٤تددة فتكوف قاتلة، واخت لف ُب صور أخرى مثل ا١تثقل الشيء الثقيل كأف يرمي رجل على آخر حجارة  

ً                                                                            بَتة ترض رأسو رض ا، والنيب صلى اهلل عليو وسلم حكم بأهنا قتل عمد ُب ا١ترأة اليت قتلها اليهودي حينما ك               
رض رأسها بُت حجرين، وذكرت قبل أف ىذا دليل على أف ا١تثقل آلة تقتل قتل عمد، ومن األشياء اليت 

 بلة أف آالت القتل تسع.تقتل التحريق، والتغريق، والسم، والسحر، وغَت ذلك، ومشهور مذىب اٟتنا
                                                                      ً                 األمر الثا٘ب: قالوا: أف يكوف ىناؾ قصد للفعل العدواف. أي يقصد الفعل عدوان ا، ٓب يقل الفقهاء 
                                                                                              ً   إنو يقصد القتل القاتل وإ٪تا قالوا: يقصد الفعل الذي أدى إٔب القتل. قصد الرمي، وكاف فعلو ىذا عدوان ا، 

                                        ً               أدى إٔب القتل، واألمر الثا٘ب: أف يكوف عدوان ا، أي باعتداء، إذف اٞتملة مكونة من أمرين: قصد الفعل الذي 
                                                             ً                               يقابل أنو قاصد للفعل: مثل رجل خرج شيء من غَت إرادة منو ٭تمل شيئ ا فسقط من يده من غَت إرادة منو، 
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                                                        ً                                     وىو نائم انقلب على طفل أو رضيع فمات من غَت قصد منو، عدوان ا: عندما يفعل ما لو فعلو ُب أشياء ٬تيز 
ع فعلها، أٓب ٬تز الشرع أف تصطاد؟ أٓب ٬تز الشرع أف تقود سيارتك؟ لو ترتب على ىذا الفعل مع الشر 

ُ                 قصدؾ ٢تذا الفعل قتل فبل نقوؿ: إنو و جد شرط العمدية.                                   
                                                ً                                     فالشرطاف ىم: وجود آلة قاتلة، أف يقصد الفعل عدوان ا، وٓب يعرب الفقهاء بقصد القتل؛ ألف قصد 

                            ً                                ً  ال ٯتكن كشف ما ُب الصدر، وأحيان ا قد يكوف الشخص يقصد الفعل عدوان ا القتل ُب الباطن أمر داخلي 
ً                                                                                مزاح ا وال يريد القتل، و٨تكم بأنو عمد، مثاؿ ذلك: حينما يأٌب شخص آلخر ٔتسدس ٯتزح معو وٮتوفو     
              ً                                                                         ً     فيطلق عليو نار ا ٨تكم بأف ىذا القتل عمد، ما السبب؟ أنو قصد الفعل، رفع ا١تسدس وأطلقو، عدوان ا: ال 

، أو ُب حرب، أو بسبب موجب للقصاص منو  ٬ت                                             ً                                     وز لك أف ترمي با١تسدس على أحد إال أف يكوف صائبل 
                 ً                                                  ً                  كأف يكوف شخص سياف ا يقتل القاتلُت و٨تو ذلك، والعدواف أي أنو غَت مباح شرع ا أي ال ٬توز لك أف 

 صلى اهلل عليو وسلم                                               ً                      ً       تفعل ىذا الفعل، حراـ أف تفعل ىذا الشيء، ٭تـر شرع ا أف ترمي على أحد شيئ ا، النيب
هنى عن ا٠تذؼ وىو صغَت، أف ترمي حصاة صغَتة فمن باب أؤب أف ترمي عليو غَتىا، لكن لو رميت 
                                      ً                                               ً   حصى من باب رجم الزا٘ب، فهذا مأذوف بو شرع ا، تريد أف ترمي اٟتجر ألجل الصيد مأذوف لك بو شرع ا، 

 لكن خرج لك رجل ُب مقابلو.
 بأف القتل قتل عمد، ىذه ىي اٟتالة األؤب.  ىذاف الشرطاف إذا اجتمعا حكمنا

                                                                                 ً        اٟتالة الثانية: إذا انتفى أحد٫تا، إذا انتفى شرط اآللة ووجد شرط القصد قصد الفعل عدوان ا حكمنا 
 بأف القتل شبو عمد.

                                                        ً                                    اٟتالة الثالثة: إذا انتفى الشرط الثا٘ب وىو قصد الفعل عدوان ا؛ إما أنو ٓب يقصد الفعل، أو أنو قصد 
 لكنو ليس من باب العدواف وإ٪تا مباح لو سواء بآلة أو بدوف آلة ٨تكم بأنو قتل خطأ. الفعل

ىذه القاعدة إذا فهمتها هبذا الًتتيب ا٨تل عندؾ إشكاؿ كبَت بأمر اهلل عز وجل بالتفريق بُت أنواع 
 القتل.

ىل قصدت وىذه ا١ترأة ماذا فعلت؟ رميت إحدا٫تا األخرى ْتجر فقتلتها وما ُب بطنها، رمتها 
الفعل؟ نعم، ىل كانت معتدية؟ نعم، ال ٬توز ٢تا أف ترميها، إذف وجد الشرط الثا٘ب، والشرط األوؿ ىل  
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، فظاىر النص أنو كاف حجر ا صغَت ا ولكنو أصاهبا                                 ً     ً          ً                        ً     ً              كانت اآللة قاتلة؟ ال؛ ألنو كاف حجر ا صغَت ا ليس مثقبل 
 ُب مقتل فيكوف شبو عمد، فالقتل ىنا شبو العمد.

 أي قتلتها وحكمنا أف القتل شبو عمد وعرفنا ١تاذا. :(قتَلْتها وما في بطِنهاف) قولو:
 أي األولياء. :(فاختَصُموا) قولو:
تكلمنا ُب  :(فقضى رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: أف ديَّة َجنينها ُغّرٌة: عبٌد أو َوليدةٌ ) قولو:
                                  ُ                                عن معٌت الغرة وأف ا١تراد بالغرة كما ف سر ىنا ُب ىذا اٟتديث وْتديث ا١تغَتة  -رضي اهلل عنو–حديث عمر 

                  ُ            ُ                                                                   ىو عبد أو أمة بأف ت شًتى أمة أو ي شًتى عبد وٯتلك ألولياء الدـ، أولياء اٞتنُت ورثتو أبوه وأمو إف كانت أمو 
ىناؾ غرة فالفقهاء قدروىا منذ                                   ً                            حية أو أبوه فقط إف كاف أبوه موجود ا أو باقي العصبات، فإف ٓب تكن

ُ                                                                           العصور األؤب بأهنا ع شر دية أمو، الرجل ديتو مائة من اإلبل، ودية ا١ترأة نصفها ٜتسوف من اإلبل، فيكوف                   
، ْتسب ما اعتمد ٣تلس القضاء  ألف( ٘ٔ)دية اٞتنُت ٜتس من اإلبل، ىذا األصل، وبالتقدير ا١تإب اآلف 

٠تطأ وشبو العمد والعمد من حيث التقدير، فالدية واحدة ال نفرؽ فيها بُت     ً                        مؤخر ا، ودية اٞتنُت يستوي فيو ا
 شبو العمد وبُت ا٠تطأ. ىذا األمر األوؿ.

                                           ً                                         األمر الثا٘ب: أننا ال نفرؽ بُت اٞتنُت أف يكوف ذكر ا أو أنثى، فديتهما واحدة، والفقهاء عندىم 
ف أقل من ثلثي الدية فإف الرجل وا١ترأة فيو قاعدة تضبط الديات اليت يستوي فيها الرجل وا١ترأة: أف ما كا

 سواء، مثل األصبع ىي ُب األصبع واحد وُب السن الواحدة فيكوف الرجل وا١ترأة فيها سواء.
ً                                 األمر الثالث: ظاىر النص وىو ظاىر كبلـ الفقهاء أيض ا أنو ال أثر لسن اٞتنُت ما ٓب يستهل                                                

ً                                     صارخ ا، كيف ال أثر لسن اٞتنُت؟ يعٍت لو أنو بس بب الضربة أو بسبب التخويف مات اٞتنُت سواء كاف    
عمره شهر أـ تسعة أشهر تثبت الدية للجميع، بل لو كاف عمره أسبوع واحد بسبب جناية سقط اٞتنُت فإنو 
ُ                                                         تثبت فيو الدية وىي الغرة عبد أو أمة وىو ع شر دية أمو، ال فرؽ ُب السن، سواء نفخ فيو الروح أـ ٓب ينفخ،                                          

ً                                واء، ٗتلق أو ٓب يتخلق سواء، ما ٓب يستهل صارخ ا ىذه مسألة أخرى فيها خبلؼ، إذا    ً           ذكر ا أـ أنثى س                                         
ً                          ً                                                استهل صارخ ا ٍب مات خرج من البطن باكي ا أو عطس ٍب بعد ذلك مات، وقد ر أىل ا٠ترب من األطباء           

 و٨توىم أف الوفاة إ٪تا ىو بسبب الضربة فكم مقدار الدية فيو؟ ىذه مسألة أخرى.
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               ً              أف دية اٞتنُت مطلق ا ال تكوف على  -رضي اهلل عنو–أف ظاىر حديث عمر  بقي ىنا مسألة:
العاقلة، ١تاذا؟ ألنو أقل من الثلث، والقاعدة: أف كل ما كاف أقل من الثلث ال ٖتملو العاقلة إال من باب التبع  

ً                      كما سيأٌب معنا ُب اٟتديث، العاقلة ال ٖتمل ما أقل من الثلث أبد ا، وإ٪تا ٭تملو الشخص نف سو ولو كاف                                                        
 خطأ اٞتا٘ب، إال من باب التبع.

دية ا١ترأة نصف دية الرجل كما ثبت ُب غَت ما حديث  :(وقضى بديِة المرأِة على َعاِقلتها) قولو:
وا١تراد بعاقلتها أي الذكور الذين يرثوف، والصحيح أهنم يرتبوف على القوة، وألىل العلم ُب تقدير من ىم 

 العاقلة كبلـ طويل.
أي وجعل ىذا ا١تاؿ يرثو ولد ىذه ا١ترأة ومن معو كزوج وأب وأـ  :(ورََّثها ولَدىا وَمن معهمو ) قولو:

 إف كاف ٢تذه ا١ترأة أب أو أـ، وُب ىذه اٞتملة مسألتاف مهمتاف:
ا١تسألة األؤب: ذكرت قبل قليل أف دية اٞتنُت تكوف على اٞتا٘ب إال أف تكوف من باب التبع، كأف 

                             ً                                                  و شبو عمد على اٞتنُت وعلى أمو مع ا فيهلكاف، فهنا العاقلة تقـو بأداء دية األـ واٞتنُت            ً   ٬تٍت اٞتا٘ب خطئ ا أ
  ً                                                       مع ا وإال فاألصل أف تكوف دية اٞتنُت على اٞتا٘ب وليس على عاقلتو.

ا١تسألة الثانية: اٞتنُت إذا حكمنا أف لو دية من الذي يرثو؟ مثل ما بُت النيب صلى اهلل عليو وسلم 
                  ً                                                          ىذا اٞتنُت لو كاف حي ا؛ ألف اٞتنُت من حُت يكوف ُب بطن أمو نطفة يثبت اٟتمل بو فإنو لو  أنو يرثو ورثة

ُ                            أىلية وجوب ناقصة يعٍت ٬توز لو أف يتملك، فلو أىلية وجوب ناقصة فإذا ج ٍت عليو فمات فَتثو ورثتو لو                                                                   
من الذي يدفع الدية؟        ً                                                                 كاف حي ا أبوه وأمو، أما لو الذي جٌت على االبن أبوه، الزوج ضرب زوجتو فأسقطت

األب ٬تب عليو أف يدفع الدية، فيعطي األـ نصيبها ويعطي إخوانو نصيبهم إخواف االبن؛ ألهنم ىم عصبتو 
أو حسب من يكوف أف يعصبو، ولو أف األـ تعمدت إسقاط اٞتنُت من غَت إذف الزوج عند من يرى جواز 

       ً                                  ٬توز مطلق ا. فعندما من يرى ىذا الشيء فقامت  إسقاط اٞتنُت قبل سن معنية، والصحيح كما ذكرت: أنو ال
ً                                   األـ فأسقطت جنينها عمد ا بأف تناولت دواء، أو ٛتلت ثقيبل  عمد ا، فهل ٬تب عليها دية أـ ال؟ نعم، ٬تب     ً                              ً                     

 عليها دية تعطيها لزوجها ألنو أبو الولد إال أف يعفو.
 ىل اٞتنُت تثبت بو كفارة؟. س:
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قوؿ لبعض أىل العلم، والذي عليو الفتوى أف اٞتنُت ما دامت  على قولُت؛ والقوؿ بعد الكفارة جػ:
تثبت فيو الدية ولو كاف ابن يـو فإنو ٕتب فيو الكفارة، والقاعدة: أف الكفارات ال تتبعض، وبناء على ذلك 
فيجب فيو صياـ شهرين متتابعُت، سواء ُب ا٠تطأ وشبو العمد عند من يرى ُب شبو العمد الكفارة، أما العمد 

                                                       ً                                 كفارة فيو، ففيو كفارة على األب، أو األـ، أو الطبيب أحيان ا، الطبيب الذي يسقط اٞتنُت من  غَت فبل
تأويل مشروع بأف يظن أنو جائز أو  يغلب على ظنو أنو جائز أو أف يفتيو أحد من أىل العلم أنو جائز فإنو 

 ليو الكفارة ألنو اشًتؾ.ٕتب على الطبيب الدية وٕتب عليو الكفارة؛ ألنو مباشر فالدية وٕتب ع
 :(فقاـ َحَمُل بن النابغة الُهذلّي، فقاؿ: يا رسوَؿ اهلل! كيف أغرـُ َمْن ال َشِرَب وال أكلَ ) قولو:

 يعٍت كيف أدفع لو الدية ىو كذلك.
كاف   -رضي اهلل عنو–أي يًتؾ، ىذا الكبلـ منو  :(وال نطَق وال استهلَّ، فمثُل ذلك يُطلُّ ) قولو:

                               ً                       ً                            السجع، وىم كما ذكرنا كانوا أقوام ا فصحاء والفصاحة أحيان ا تكوف با١تعٌت وىو األعظم، وقد من باب 
ً          تكوف باللفظ واللفظ إما أف يكوف نثر ا وإما أف يكوف نظم ا بالشعر.                  ً                                   

ألف الكهاف من طبعهم كانوا يأتوف بالسجع ُب كبلمهم،  :إنما ُىو ِمن إخواِف الُكهَّاِف() قولو:
ف إٔب اآلف يأتوف بالسجع إذا أرادوا أف يتكلموا، يعٍت قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: إف  ومعلـو أف الكها

 كبلمك ىذا شبيو بفعل الكهاف، ما وجو الشبو؟ وجو الشبو من جهتُت:
اٞتهة األؤب: من حيث اللفظ، فكأنو قاؿ: إف لفظك شبيو بلفظ الكهاف، ولذلك قاؿ ُب آخره: 

َ َ          ً  للفظ بينهم متشابو ليس بأف ٛت  ل كاف كاىن ا.من سجعو الذي سجع. أي أف ا                            
، أي أف كل )إ٪تا ىو من إخواف الكهاف(اٞتهة الثانية: أف ا١تراد بقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

                                        ُ                                                   من تكلم بكبلـ بليغ وكاف ىذا الكبلـ البليغ ي راد بو رد شيء من شرع اهلل عز وجل وحكمو فإف فعلو ىذا 
يردوف حكم اهلل عز وجل بكبلمهم، وىذا كثَت فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم مشابو لفعل الكهاف الذين 

-، وبعض الناس إذا أراد أف ينتصر ١تسألة فقهية )أنو زعيم ببيت ُب اٞتنة ١تن ترؾ ا١تراء ولو كاف ٤تًقا(بُت 
ً       جد ا من   فإنك ٕتده يأٌب بألفاظ طويلة ودقائق كثَتة -  ً                                    طبع ا مع الفرؽ بُت شخص وآخر ُب ىذه ا١تسألة  
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كبلمو لكي يثبت أف كبلمو ىو الصواب، فبل يستدؿ عليو بكبلـ من كتاب اهلل عز وجل وسنة النيب صلى 
اهلل عليو وسلم وإ٪تا يستدؿ عليو بكبلـ الناس وإنشائهم أو من كبلمو ىو وإنشائو، ومثل ىذا ال يقدـ وال 

ً      ذا اإلنشاء قد يكوف يرد نص ا من يؤخر فيكوف كبلمو شبيو بكبلـ الكهاف من حيث أف ىذا الكبلـ وى                        
 النصوص الشرعية.

 *** المتن ***
؛ أف رجاًل عضَّ يَد رجِل، فنزَع يَده من -رضي اهلل عنهما-عن ِعمراف بن ُحصين  - ٖٚٗ

)يعضُّ أحدُكْم أخاه كما يعضُّ فمو، فوقعْت ثَِنّيتاه، فاختَصُموا إلى النبي صلى اهلل عليو وسلم. فقاؿ: 
 .ِديََة لك(الفحُل؟! ال 

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

 من باب االعتداء عليو. :(أف رجاًل عضَّ يَد رجلِ ) قولو:
 أي فنزع ا١تعضوض يده من فم العاض نزعها بقوة. :(فنزَع يَده من فمو) قولو:
 وىي األسناف اليت تكوف ُب ا١تقدمة من شدة نزعو. :(فوقعْت ثَِنّيتاه) قولو:
فكأف ىذا الذي سقطت ثنيتاه إما أف يريد  :(إلى النبي صلى اهلل عليو وسلم فاختَصُموا) قولو:

ً                       دية، أو أف يريد قصاص ا بكسر ثنييت ذاؾ الرجل.                     
 أي كما يعض اٟتيواف بقوة. :(يعضُّ أحدُكْم أخاه كما يعضُّ الفحُل؟!) قولو:
فأىدر النيب صلى اهلل عليو وسلم ىذه اٞتناية، وىذا ىو النوع الرابع من  :ال ِديََة لك() قولو:

                                             ً                                          اٞتنايات وىي: ا٢تدر، فإف من اٞتنايات ما يكوف ىدر ا ال قصاص فيو وال دية، القصاص يكوف ُب العمد، 
ّ  د عد  والدية تكوف ُب شبو العمد وا٠تطأ، وىذا ا٢تدر بعض أىل العلم يقوؿ: ال قاعدة لو، وإ٪تا ىي صور. وق    

                                                                                    ً      القاضي عبلء الدين ا١ترداوي ُب مواضع ٥تتلفة من اإلنصاؼ أكثر من تسع صور يكوف فيها القتل ىدر ا، من 
                                             ُ                                            ىذه الصور: ما جاء ُب ىذا اٟتديث، ففي ىذا اٟتديث ي ستدؿ على أف اعتداء الصائل وىو الظآب الباغي 
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شهورة عند الفقهاء بقتل الصائل، وا١تعاصروف                                         ً                إذا ترتب على اعتدائو جناية فإهنا تكوف ىدر ا، وىي ا١تسألة ا١ت
                                    ُ                                                      يسموهنا بالدفاع الشرعي، فالشخص إذا اعت دي عليو فأراد أف يدافع عن نفسو فأدى دفاعو عن نفسو إٔب 

                                           ً             أذية الذي أمامو واٞتناية عليو فإهنا تكوف ىدر ا ولكن بشروط:
مظنوف وال مؤجل، فما ٬توز  الشرط األوؿ: أف يكوف اعتداء ىذا الصائل ابتداء واقع حاؿ اآلف ال

ً           للشخص أف يدفع صائبل  يظن اعتداءه، وال ٬توز لو أف يدفع صائبل  وعده أي يقوؿ: سآتيك غد ا. فيقلتو                        ً                                    ً                  
ً                                      قبل اعتدائو، فبل بد أف يكوف االعتداء حاؿ وموجود وقت الرد، وأيض ا أف الصائل إذا كاف اعتداؤه قد انتهى                                                             

اعتدى على جسم إنساف بضرب و٨توه، فمن باب الغد وانقضى فدفعو غَت مشروع، شخص يكوف قد 
يقوؿ: أنا سوؼ أعتدي عليو. ىذا ال يسمى دفع صائل ىذا يسمى قصاص مسألة أخرى ٬تب أف تكوف 
                                                                                  ً             فيو ا١تماثلة، لكن دفع الصائل قد يكوف بأشد ىنا عضو فكسر ثنيتيو، رجل يريد أف يسرؽ ماال  فقتلو، يريد 

 يكوف دفع الصائل أشد من جناية الصائل الذي أراد أف يفعلها.أف يعتدي على عرضو فقتلو، فقد 
الشرط الثا٘ب: أنو ال بد ُب دفع الصائل أف يكوف دفعو باأليسر فاألشد، فما ينتقل الشخص 
ُ             لؤلعلى وىو قادر على األيسر واألدٗب، فبل يدفع بالقتل وىو قادر على الضرب أو على اٞت رح و٨تو ذلك،                                                                            

                      ُ                                              ُ   قدرتو على األدٗب فإنو ال ي سمى دفع صائل لفوات الشرط فيقاد بو، ولذلك لو ف تح  فإذا اعتدى باألعلى مع
                     ُ                                                             الباب على مصراعيو وٓب ي شًتط ىذا الشرط فإف كل من اعتدى على شخص ُب مالو أو ُب نفسو أو ُب 

 عرضو قتلو، وقاؿ: دفع صائل. وليس كذلك.
ً                    قتل شخص ا من باب القصاص أو  ومن صور دفع الصائل: قالوا: سراية اٟتق واٟتق نفسو، فمن       

                                     ُ                                              اٟتد الشرعي ىذا حق، وسراية اٟتق لو أنو ق طعت يده فسرت ىذا القطع إٔب سائر اٞتسد فمات ىذه 
: إ٪تا قتلو اٟتق، أو اٟتق قتلو. فمن كاف من باب القصاص فإنو -رضي اهلل عنو–سرايتو، ولذلك قاؿ علي 

                                      ً   حكمو من اٟتق كاٞتلد و٨توه فإنو يكوف ىدر ا.        ً                                    يكوف ىدر ا، وما كاف من باب سراية القصاص وما ُب
 *** المتن ***

في ىذا المسجد، وما -عن الَحسن بن أبي الحسن الَبصري قاؿ: حدثنا ُجْنُدب  - ٖٛٗ
نسينا منو حديثًا، وما نخشى أف يكوَف جندب كَذَب على رُسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: قاؿ 
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)كاَف ِفيمن كاف قبَلكم رجٌل بو ُجرٌح فجزَِع، فأخذ سكّْيًنا، فحزَّ بها  رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:
ـُ حتى ماَت. قاؿ اهلل عز وجل: عبدي باَدرَني بنفِسو، فحرَّمُت عليو الجنَة(  .يَده، فما رقأَ الد

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

ىو اٝتو اٟتسن بن يسار، وإ٪تا ٝتي اٟتسن بن أيب  :(الَحسن بن أبي الحسن الَبصري) قولو:
وأىل اٟتديث من بعده إذا  -رضي اهلل عنو–اٟتسن ١تا جاء من اآلثار ُب هني التسمي بيسار، فكاف اٟتسن 

 أرادوا أف يسموه ٝتوه باٟتسن بن أيب اٟتسن موافقة لآلثار اليت وردت ُب الباب.
د، وما نسينا منو حديثًا، وما نخشى أف يكوَف في ىذا المسج-قاؿ: حدثنا ُجْنُدب ) قولو:

جرت عادة ا١تصنف أنو إ٪تا يذكر الراوي فقط، وىنا  :(جندب كَذَب على رُسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم
 ذكر الدرجة الثانية من طبقات اٟتديث وىو اٟتسن، وكاف غرضو من ذكر ىذه الطبقة أمرين:

العلم ُب قضية إثبات ٝتاع اٟتسن، فإف ٝتاع اٟتسن البصري  األمر األوؿ: ا١تسألة ا١تشهورة عند أىل
من الصحابة من ا١تسائل اليت طاؿ جدؿ الفقهاء فيها، فبعضهم نفي ٝتاعو إال من عدد ٤تدود  -رٛتو اهلل–

                                                           ً                         من الصحابة، وبعضهم ٓب يثبت ٝتاعو من بعض الصحابة كسمرة إال حديث ا حديث العقيقة أو حديثُت، 
 . -رضواف اهلل عليهم–و من ٚتيع الصحابة ومنهم من نفى ٝتاع
            ً                                                              أف اٟتسن ٝتع ٚتع ا من الصحابة أكثر من أربعة، وألىل العلم تتبع ٢تذا األمر، فا١تصنف  واألقرب:

 .-رضي اهلل عنو–أتى إلثبات أف اٟتسن ٝتع من جندب 
ُ                                                      واٟتسن ر يب ُب بيت النيب صلى اهلل عليو وسلم فإنو ترىب ُب بيت أـ سلمة  وجاء  -رضي اهلل عنها–      

وال أعلم عن صحة ذلك أنو ارتضع من ثدي أـ سلمة فدر لو، فكأنو ارتضع من لباف النيب صلى اهلل عليو 
ُ                            وسلم ولذلك نطق باٟتكمة، فكاف حكيم ا ُب كبلمو، بليغ ا ُب نطقو، ع ظم كبلمو وموعظتو وحكمتو عند            ً               ً                                

ٔب اآلف يذكر كبلـ اهلل عز وجل، وكبلـ رسولو علماء ا١تسلمُت إٔب عصرنا، ولذلك كثَت من خطب اٞتمع إ
           ُ                              ، وأوؿ من ي بدأ بو ُب ذكرىم من ذكر كبلمو ىو -رضواف اهلل عليهم–صلى اهلل عليو وسلم، وكبلـ الصحابة 
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ولعل السبب ُب ذلك ما ارتضعو من لباف النيب صلى اهلل عليو وسلم  -رٛتو اهلل ورضي عنو–اٟتسن البصري 
 .-رضي اهلل عنها–ة حينما التقم ثدي أـ سلم

                                            ُ                                       األمر الثا٘ب: ُب قضية إثبات دقة أىل اٟتديث وأهنم ي عنوف بذكر الرواية على وجهها فقاؿ: وما 
              ً                                                                                نسينا منو حديث ا. ىذا من جهة، ومن دقتهم ُب ذكر مكاف الرواية، ومن دقتهم ُب ذكر طريق الرواية حينما 

ُ                                ً  قاؿ: حدثنا ج ندب. وقصده بػ حدثنا أي ٝتعت جندب ا  ، وىذا من دقة احملدثُت، وىذه من -ي اهلل عنورض–           
                                                                         ُ                رٛتة اهلل عز وجل، واٟتقيقة الذي ينظر ُب سبلسل األسانيد وطرؽ الرواية والتلقي وما ب ذؿ فيو من اٞتهد 
ً         يعلم أف ىذا إ٪تا ىو بإعجاز من اهلل عز وجل، ليس بعمل بشر، تعجب فهذا أمر عجيب جد ا ُب ىذا                                                                            

ٮتطئ كشعبة، ٍب يؤتى فيقاؿ: أخطأ شعبة أمَت ا١تؤمنُت ُب أربعة أحاديث ُب  اٟتديث، ٕتد الراجل ال يكاد 
                                       ُ                                          ُ     كذا وكذا. فبل يكاد أحد وإال ويتتبع خطؤه وي عرؼ صوابو من خطئو فإف كثر خطؤه وغلب عليو ت ركت 
روايتو، وإال قل ضبطو أو حكم بصحة نقلو، وينظروف ُب حروؼ ناىيك عن أحاديث، وينقلوف األحاديث 

ً                                                                 ذلك أمر عجيب جد ا، ىذا اٟتديث أنا أقوؿ: ليس ّتهد منهم وإ٪تا ىو بإعجاز من اهلل عز وجل بنصها و                
ُ                                               ٢تذه األمة أف حفظ ٢تا سنة نبيها هبذه الطريقة، والقرآف ح فظ بطريقة أخرى غَت طريقة السنة، السنة بالرواية                                                    

ٌ   ِ ب ل  ى و  آي ات  بػ يػ ن ات  ُب  }وأما القرآف فبالتواتر عند اٞتميع   َ ِّ  َ    ٌ  َ    َ  ُ   ْ َ  ُ  ُ     ْ  ِْ  َ ص د ور  ال ذ ين  أ وت وا ال ع ل م  َ    ِ      ِ  ُ [، ٜٗالعنكبوت: { ]ُ 
٤تفوظ ُب الصدور، وأما السنة فإهنا منقولة بالرواية بطريقة تبهر من اطلع عليها ويعلم أف ذلك إ٪تا ىو بتوفيق 

 وإعانة منو جل وعبل.
يو وسلم إذا األصل أي ُب األمم اليت قبلنا، والنيب صلى اهلل عل :(كاَف ِفيمن كاف قبَلكم) قولو:

، ففي الغالب أهنم بنو إسرائيل، وليس ا١تراد ببٍت إسرائيل أبناء إسرائيل الذي ىو )فيمن كاف قبلكم(قاؿ: 
يعقوب عليو السبلـ فحسب بل إف ا١تراد ببٍت إسرائيل سائر األمم السابقة، فإف يعقوب عليو السبلـ ىو 

اء يقولوف: بنو إسرائيل ىم ومن قبلهم يسموف من بٍت إسرائيل وأبناؤه ىم الذين يسموف ببٍت إسرائيل، والفقه
              ُّ                                                                                 إسرائيل وإ٪تا غ ل ب عليهم؛ ألف أكثر األخبار واٟتكايات مروية عنهم. واألخبار ا١تنقولة عن بٍت إسرائيل ثبلثة 

 أنواع:
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النوع األوؿ: نقلو لنا الشرع ُب كتاب اهلل وُب سنة النيب صلى اهلل عليو وسلم باإلسناد الصحيح 
 ٬تب اإلٯتاف هبا وتصديقها.فهذه 

النوع الثا٘ب: نوع جاءنا ُب حديث إسناده موضوع، أو جاءنا ُب كتب أىل الكتاب اليت بُت أيدينا 
اآلف من التوراة واإل٧تيل وغَتىا، فهذه ال ٬توز روايتها، وال ٬توز التصديق هبا، ولذلك النيب صلى اهلل عليو 

 .)أمتهوكوف أنتم يا ابن ا٠تطاب(أف ينظر ُب التوراة وقاؿ:  -رضي اهلل عنو–وسلم هنى عمر بن ا٠تطاب 
                                              ُ                                   النوع الثالث: األخبار اليت تكوف قد جاءت عن طريق م سلمة أىل الكتاب ككعب األحبار، و٤تمد 

، ومثل ما نقلو عبد اهلل بن عمرو بن العاص حينما  -رضي اهلل عنو–ابن كعب القرظي، وعبد اهلل بن سبلـ 
بلف من  أخبار بٍت إسرائيل عن مسلمة أىل الكتاب منهم، فمثل ىؤالء ىي اليت ورد هبا النص           ِ      كاف عنده ٛت 

، فبل تصدؽ وال تكذب، وما عداىا فإما أف ٬تـز بصدقها، وإما أف ٬تـز )حدثوا عن بٍت إسرائيل وال حرج(
 العلم عند اهلل.بكذهبا وال ٬توز روايتها، والنوع الثالث ىو الذي ٬توز روايتو وأما من حيث صحتها وكذهبا ف

            ُ                                          ىذه اٞتملة است دؿ هبا على شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ىو  :(كاَف ِفيمن كاف قبَلكم) قولو:
 حجة ُب شرعنا بشرطُت:

 الشرط األوؿ: أف يرد ُب شرعنا ُب الكتاب والسنة.
 الشرط الثا٘ب: أال يرد ُب شرعنا ما ٮتالفو. فيكوف ُب ىذه اٟتالة حجة.

                         ً                  أي جزع من أ١تو أو جزع خوف ا من ا١توت و٨تو ذلك. :(ُجرٌح فجزِعَ رجٌل بو ) قولو:
يًنا، فحزَّ بها يَده) قولو:  أي قطع العرؽ األساس ُب يده. :(فأخذ سكّْ
ـُ حتى ماتَ ) قولو:  أسرع با١توت. :(فما رقأَ الد
أنو ال ىذا يدؿ على  :(قاؿ اهلل عز وجل: عبدي باَدرَني بنفِسو، فحرَّمُت عليو الجنةَ ) قولو:

                  ً                                                                         ٬توز لو أف يفعل فعبل  يؤدي إٔب قتل نفسو، وىو االنتحار بلغة ا١تعاصرين، فبل ٬توز للشخص أف يقتل نفسو، 
ا ا ٥تلدً من تردى من جبل فقتل نفسو، فهو ُب نار جهنم يًتدى فيو خالدً )والنيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

ا، ومن قتل ا فيها أبدً ساه ُب نار جهنم خالدا ٥تلدً ا فقتل نفسو، فسمو ُب يده يتحا، ومن ٖتسى ٝتً فيها أبدً 
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، فبل ٬توز للشخص أف (اا فيها أبدً ا ٥تلدً نفسو ْتديدة، فحديدتو ُب يده ٬تأ هبا ُب بطنو ُب نار جهنم خالدً 
يقتل نفسو، بل إف فعلو ىذا مبطل لعملو، مثل الرجل الذي كاف مع النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب اٞتهاد 
فلما جاءتو اٞتراحات جعل ر٤تو بُت ثدييو ٍب ٖتامل على نفسو حىت قتل نفسو فأدخل تلك الرمح بُت ثدييو 

 ، فدؿ ذلك على عقوبتو.ُب النار( )ىوفقتل نفسو، فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
 ىل قاتل نفسو دخولو النار من باب ا٠تلود أو من باب التأقيت؟. س:
علمها عند اهلل عز وجل، والواجب على ا١تسلم كما قاؿ الشيخ عبد الرٛتن بن حسن وقبلو  جػ:

ذكر كما ىي. لكي                                                                             ُ األئمة: كل ما جاء فيو الوعيد بالنار أو صفة فاعلها بأنو كافر ٬تب عند الوعظ أف ت  
ٮتاؼ الذي أمامك، وأما أمره فيوكل إٔب اهلل عز وجل، لكي ال يهوف ُب أمره، بعض الناس تقوؿ لو: قاؿ 

، وا١تراد بالكفر كفراف )العهد الذي بيننا وبينهم الصبلة فمن تركها فقد كفر(النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
                                        ً  فسو، حىت وإف كنت ترى ذلك أف الكفر ليس كفر ا النعمة، ذىب الوعظ يعٍت ذىب أثر ىذا اٟتديث ُب ن

ً                                            ُ     أكرب فالواجب كما ذكر الشيخ عبد الرٛتن ونقلو أيض ا عنو حفيده الشيخ ٤تمد بن إبراىيم وأقرىا أف ت ذكر                                              
أحاديث ا١تواعظ كما ىي أماـ الناس، فالرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم خاطب الناس هبا ىكذا من غَت تأويل 

 وعظ، لكن إذا ترتب عليها أحكاـ ىنا يأٌب النظر ُب تأويلها واالجتهاد ُب النظر فيها.من باب الزجر ٢تم وال
 *** المتن ***

 كتاب الحدود.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
ّ                                ا١تراد باٟتدود أي اٟتدود اليت حد ىا اهلل عز وجل عقوبات وزواجر، إذ : )كتاب الحدود( قولو:                            

شك، ولكن تواضع الفقهاء وتعارفوا على أف يسموا العقوبات اليت أحكاـ اهلل عز وجل كلها حدود ال 
حددىا اهلل عز وجل ُب الكتاب وبينها سبحانو وتعأب فيو، أو قدرىا النيب صلى اهلل عليو وسلم بعد ذلك، 
                                                                             ً              أو أٚتع العلماء عليها؛ كحد شارب ا٠تمر، فإف ىذه العقوبات ا١تقدرة ىي اليت تسمى حدود ا، وإال فإف كل 
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ً                                                              اهلل عز وجل يسمى حد ا، ولذلك اٟتدود با١تعٌت العاـ يشمل فيها القصاص، ويشمل غَت ذلك من  شرع                 
 األمور.

 *** المتن ***
ـَ ناٌس من ُعْكٍل  -رضي اهلل عنو-عن أنس بن مالك  - ٜٖٗ فاْجَتووا  -أو ُعَرينةَ -قاؿ: َقِد

م أف يشَربُوا ِمن أبواِلها وألبانِها، فانطلُقوا، المدينَة. فأمَر لهم النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم بلقاٍح، وأمَرى
فلما صحُّوا قتلوا راعي النبّي صلى اهلل عليو وسلم، واستاُقوا النػََّعَم، فجاء الخبُر في أوؿ النهاِر، فبعَث 

ُكوا في آثارىم، فلما ارتفَع النهاُر جيء بهم، فأمر بهم فُقطّْعْت أيِديهم وأرُجُلُهم، وُسمّْرت أعيُنهم، وُتِر 
 في الحرَِّة يستسُقوف فال ُيسقوف.

قاؿ أبو قالبة: فهؤالء سرقوا، وقتلوا، وكفروا بعد إيماِنهم، وحاربُوا اهلل ورسولو. أخرجو 
 الجماعة.

 :*** الشرح ***
وفيو داللة على  -رضي اهلل عنو–أوؿ ىذه األمور ْتديث أنس بن مالك  -رٛتو اهلل–بدأ الشيخ 

 ثبلثة أنواع من اٟتدود.
 مفردات الحديث:

ـَ ناٌس من ُعْكٍل ) قولو:  وىاتاف قبيلتاف من أسلم قيل، وقيل غَت ذلك. :(أو ُعَرينةَ -َقِد
أي قدموا على النيب صلى اهلل عليو وسلم وسكنوا ا١تدينة قبل أف ٬تتووىا،  :(فاْجَتووا المدينةَ ) قولو:

ُ                          فلما نزلوا ا١تدينة جاء ُب مسلم أف النيب صلى اهلل عليو وسلم أسكنهم الص فة، وىم موضع ُب مسجد النيب                                                                 
لس فيها                                                                                 ُ صلى اهلل عليو وسلم ُب اٞتهة الشمالية منو يعٍت عكس القبلة، كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٬ت  

فإذا جاءه طعاـ أطعمهم، وإذا جاءه كساء كساىم، وكوف النيب صلى  -رضواف اهلل عليهم–ضعفة الصحابة 
ً                        اهلل عليو وسلم أسكن الع رنيُت ُب الصفة است دؿ بو على أف أىل الصفة ليسوا دائم ا أكـر الناس وال أكملهم                                   ُ                ُ                    

    ُ                                   ء الع رنيُت مع أهنم ارتدوا بعد ذلك، ولذلك فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم كما ُب صحيح مسلم أسكن ىؤال
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ُ                                                    زعم بعض الناس أف الصوفية نسبة للص فة وأف ىذا وصف كماؿ، فإف ىذا غَت صحيح من حيث اشتقاؽ                                  
اللغة غَت صحيح، واألمر الثا٘ب: أنو ليس كل من سكنها صفتهم تامة وكاملة، لكن كثَت منهم على طريقة 

ذكر أنو سكن الصفة السخاوي ٚتعهم ُب كتاب وىو مطبوع ُب  مستقيمة وىم الصحابة وقد ٚتع كل من
                             ُ              ُ           ٣تلد أو ٣تلدين ولكن ٦تا سكنها أ ناس ارتدوا كالع رنيُت ىؤالء.

 أي استوحشوىا وأصابتهم ٛتى ا١تدينة. :(فاْجَتووا المدينةَ ) قولو:
فيها لنب أو  اللقاح ىي اإلبل اليت تكوف :(فأمَر لهم النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم بلقاحٍ ) قولو:

حليب، والنيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا أعطاىم منفعتها وٓب ٯتلكها ٢تم، وقلنا قبل ذلك: إف التمليك ثبلثة 
 أنواع:

 النوع األوؿ: ٘تليك للمنفعة فقط.
 النوع الثا٘ب: ٘تليك للعُت فقط.

                                  ً                           النوع الثالث: ٘تليك للعُت وا١تنفعة مع ا، وىذه تكوف با٢تبة التامة.
وٓب يعطهم إياىا، ىذه اٞتملة تدؿ على أهنم ال  :(وأمَرىم أف يشَربُوا ِمن أبواِلها وألباِنها) قولو:

ٯتلكوف ذات اإلبل، وإنا أبيح ٢تم منفعتها وىي األلباف واألبواؿ، ىذه ا١تسألة وإف كانت تتعلق باٟتدود لكن 
ا: النيب صلى اهلل عليو وسلم أباح ا١تنفعة اليت ىي ا ً                                              فيها فقو مهم جد  للنب، فمنافع اإلبل قد تكوف باٟتمل               

عليها وركوهبا، وقد يكوف بلبنها، والفقهاء يقولوف: التربع هباتُت ا١تنفعتُت جائز. ولذلك أفضل الصدقة منيحة 
       ُ                                                                                       ً  الغنم، ت عطى ا١تنيحة فيشرب من لبنها أو حليبها، ومن كاف أياـ اٞتوع يعرؼ أف أثر منيحة الغنم عظيم جد ا 

سر سنُت على ىذه ا١تنيحة، والفقهاء يقولوف: أما ا١تعاوضة على منفعتها فيجوز على                   ُ ُب البيوت إذ تنشأ أ  
منفعة الركوب وال ٬توز على منفعة الدر أي اٟتليب. ىذا كبلـ الفقهاء، واختار الشيخ تقي الدين وىو 

ف ٬تعلوا القاعدة األصح واألقرب: أنو ٬توز استئجار الدابة ألجل لبنها وإف كاف غَت مضبوط، الفقهاء أرادوا أ
ا يزيد، لذلك ال ٧تيزه ألنو غَت معروؼ. ولكن  ً                                        من حيث النظر فقالوا: ألف اللنب ال ي قدر يـو ينقص غد                 ُ                               
                                                               ً                               نقوؿ: األقرب أنو ٬توز أنو من باب أنو معروؼ على سبيل التقريب. غالب ا أنت تعرؼ أف ىذه الشاة أو ىذه 

ها راعيها الذي يراعاىا أو صاحبها ومالكها، فالصحيح أنو         ُ                                     الناقة ت نتج من اللنب كذا على سبيل التقريب يعرف
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٬توز ا١تؤاجرة وا١تعاقدة بالتربع وا١تعاوضة على الركوب واٟتمبلف، وعلى منفعتها من منفعة اٟتليل، وىذه 
 ا١تسألة تتعلق بالبيع لكنها ذكرناىا ىنا من باب ا١تناسبة.

شرهبم من أبوا٢تا، ألىل العلم فيو ثبلثة طرؽ ُب  :(اوأمَرىم أف يشَربُوا ِمن أبواِلها وألباِنه) قولو:
 :-غَت الذي يقوؿ: إف اٟتديث منسوخ بالكلية-توجيهو 

القوؿ األوؿ: أجاز ٢تم النيب صلى اهلل عليو وسلم الشرب من أبوا٢تا للضرورة. وىذه طريقة اٞتمهور، 
 فيجوز للضرورة.

 خص أف يشرب منها.القوؿ الثا٘ب: أنو يدؿ على مطلق اٞتواز. ٬توز لكل ش
القوؿ الثالث: أف أبواؿ اإلبل ال ٬توز شرهبا إال للحاجة. واٟتاجة أقل من الضرورة بكثَت، إذ 
الضرورة ىي اٟتاجة لعُت الشيء؛ كالضرورة ألكل ا١تيتة، وأما اٟتاجة فهو إٔب صفة من صفاهتا، أف يتعاِب 

التداوي  -الدين ُب الفتاوى الكربى اجمللد األوؿ كما قرره احملققوف ومنهم الشيخ تقي-هبا، ولذلك وال ٬توز 
؛ ألنو ليس من باب الضرورة وال من باب اٟتاجة، فمن باب اٟتاجة ٬توز، فأما شرب ألباف اإلبل  بأكل احملـر
والغنم وغَتىا من مأكوؿ اللحم فبل ٬توز شربو إال للحاجة كأف يكوف تداوي و٨توه، وأما ابتداء فبل ٬توز 

 .-رٛتو اهلل–األصح والذي نص عليو اإلماـ أٛتد واحملققوف ومنهم الشيخ تقي الدين شربو، وىذا ىو 
وىو من مفردات مذىب اٟتنابلة  ا١تسألة الثانية: واستدلوا هبذه اٞتملة على أف أبواؿ اإلبل طاىرة،

قاعدة:     ً                                                                             خبلف ا لقوؿ ٚتاىَت أىل العلم، واٟتديث وحده ال يدؿ لكن ىناؾ أدلة أخرى تدؿ عليو؛ ألف ىناؾ
عبلقة النجاسة ّتواز األكل، والصحيح أف كل شيء ٧تس ال ٬توز أكلو، وليس كل شيء ال ٬توز أكلو 

ً   ٧تس ا.   
 صحت أجسامهم. :(فلما صحُّوا) قولو:
 أي أخذوا ىذه اإلبل. :(واستاُقوا النػََّعمَ ) قولو:
          ً          ظهر تقريب ا أو آخره.أي جيء هبم ُب ارتفاع النهار ُب ال :(فلما ارتفَع النهاُر جيء بهم) قولو:
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لت، ويقوؿ ا٠تطايب: إف   ِّ  ٝت  رت :(وُسمّْرت أعيُنهم) قولو: ُ                     جاءت ىكذا بالراء وجاءت بالبلـ: ٝت                                
الراء والبلـ حرفاف ٥ترجهما واحد. فا١تخرج واحد والعرب إذا كانت اٟتروؼ ٥تارجها واحدة فإهنم يقلبوف 

َ   َ ل س ت  ع  }بعضها مكاف بعض مثل: قلبهم السُت والصاد   ْ ِ  ٍ ل ي ه م  ٔت  ص ي ط ر  َ   ْ َ ُ ِ   ْ  ِ )لست عليهم [، ٕٕ]الغاشية:  { َْ 
، كبل٫تا قراءة حفص عن عاصم، ىذه عن طريق طيبة النشر ا١تد ا١تنفصل، وىنا ُب قصر ا١تنفصل، ٔتسيطر(

ت ق يم  } د ن ا الص ر اط  ال م س  ِ   َ اى   َ ْ  ُ  ْ   َ  َ ِّ     َ  ِ  ْ ، كلها قراءات سبعية؛ ألف ا١تخرج )اىدنا الزراط(، )اىدنا السراط([، ٙ]الفاٖتة: {  
واحد، ومثلها: النوف والبلـ فإف من الكلم ما ينطق بالنوف والبلـ؛ جربيل، جربين عليو السبلـ، إٝتاعيل 
وإٝتاعُت عليو السبلـ، فهذه اٟتروؼ ٥تارجها عند العرب لكنها ٝتاعية، فبل تقلب حرؼ مكاف حرؼ من 

معناىا قيل: أف   ِّ  ٝت  رت، و -رٛتو اهلل–ا الراء والبلـ كما قاؿ ا٠تطايب ذىنك وإ٪تا ٝتاعي ُب كبلـ العرب، ومنه
ماة أو ٝتلت من ا١تسمار، ٝترت من ا١تسامَت ٍب و ضعت ُب  ُ       النيب صلى اهلل عليو وسلم أخذ حديدة ٤ت                                         ُ                                 

ليها، أعينهم فانطفأ نور أعينهم، ٝتر أعينهم فبل نقوؿ حرقها وإ٪تا أطفأ نورىا هبذه اٟتديدة احملماة جعلها ع
ً                   والناس قدٯت ا معروؼ عند الفقهاء يذكرونو ُب باب القصاص الشخص إذا أفقد شخص ا آخر منفعة البصر                                                            ً          
عل أماـ عينو فإذا فتح عينو أمامها ف قد نور العُت فيذىب البصر  ُ                                   ُ                         ماذا يفعل لو؟ يقولوف: يؤتى ٔترآة ٤تمية وٕت                                        

أـ ال وما ىو أصلو العلمي؟، فالنيب صلى اهلل  با١ترآة احملماة. كذا يذكر الفقهاء وأنا ال أعرؼ أىو صحيح
 عليو وسلم عندما أتى هبذا األمر كاف من باب العقوبة ٢تم.

رار ا١تدينة وا١تدينة فيها حرتاف وىي اٟتجارة الكبَتة. :(وُترُِكوا في الحرَّةِ ) قولو: ِ                                                 اٟترة ح        
توا، جاء ُب بعض              ُ                    أي يطلبوف أف ي سقوا فبل يسقوف حىت ما :(يستسُقوف فال ُيسقوف) قولو:

 الروايات أف النيب صلى اهلل عليو وسلم صلبهم فكاف قتلهم بعد ذلك.
                                                                               ً  ىذا اٟتديث فيو إشكاؿ، ١تاذا؟ ألف ىذا اٟتديث النيب صلى اهلل عليو وسلم فعل فيو أمور، طبع ا 

وسلم ليس إشكاؿ ُب ذات اٟتديث وإ٪تا استشكاؿ ُب ذىن بعض الشراح وإال أحاديث النيب صلى اهلل عليو 
ً                                              ال يعارض بعضها بعض ا ُب ذاهتا وإ٪تا ُب ذىن اجملتهدين، فاستشكل من جهات:                  

رت أعُت ىؤالء  ُ             اٞتهة األؤب: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم عاقب بشيء فيو م ثلة وذلك ١تا ٝت              ُ                                                   
   ُ            ُ    الع رنيُت فيها م ثلة.
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                 ُ     قتلوا، والقاتل ال ت قطع األمر الثا٘ب: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قطع أيديهم وأرجلهم وىم إ٪تا 
                  ُ     يده وال رجلو وإ٪تا ي قتل.

األمر الثالث: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب ينظر أولياء الدـ ىل ىم قد عفوا أـ ٓب يعفوا؟ وإ٪تا 
 عاقبهم مباشرة.

ولذلك قاؿ كثَت من أىل العلم: إف ىذا اٟتديث منسوخ. قالو ٤تمد بن سَتين قرين اٟتسن البصري 
، قاؿ ٤تمد بن سَتين والزىري وٚتاعة من أىل العلم: إف ىذا ىػ( ٓٔٔ)تا ُب سنة واحدة ُب سنة فإهنما ما

ثلة وباٟتدود.
 
            اٟتديث منسوخ. وقالوا: ن سخ بالنهي عن ا١ت
ُ
                ُ                      

                                                                 ُ          واألقرب ُب ىذه الكبلـ أف نقوؿ ما يلي: إف ىذا اٟتديث كثَت من أحكامو ٓب ت نسخ، وبعض 
       ُ             : إف الع رنيُت أجرموا -كبلـ الشيخ تقي الدين كما ُب الصاـر ا١تسلوؿوىذا  –       ُ                أحكامو ن سخ، فإننا نقوؿ 

                      ً                                                       جرمُت أو ثبلثة، فليس جرم ا واحد بالقتل وال بالسرقة فقط وإ٪تا أجرموا جرمُت أو ثبلثة:
 اٞتـر األوؿ: أهنم ارتدوا عن دين اهلل عز وجل.

 اٞتـر الثا٘ب: أهنم قتلوا ىذا الرجل.
 ىذا ا١تاؿ.اٞتـر الثالث: أهنم سرقوا 

فإذا نظرت للقتل والسرقة وٝتيتها حرابة قلت: إهنم أجرموا جرٯتتُت؛ حاربوا، وارتدوا. والنيب صلى اهلل 
)ا١تفارؽ لدينو ، وذكر منهم: )ال ٭تل دـ امريء مسلم إال بإحدى ثبلث(عليو وسلم كما مر معنا قبل قاؿ: 

وؿ والثا٘ب فإذا اجتمع الوصفاف ُب الشخص أنو ، وذكرنا أف ىذا يشمل ٚتلتُت فيشمل األالتارؾ للجماعة(
                                             ُ        ُ           ُ                       مفارؽ لدينو أي مرتد، وتارؾ للجماعة ٤تارب فإنو ي قتل وال ي ستتاب وال ي نظر لتوبتو قبل ذلك ٓتبلؼ 
                                                  ُ           ُ                             احملارب وحده، فاحملارب وحده الذي ٓب يرتد إف تاب قبل أف ي قدر عليو ق بلت توبتو، وا١ترتد إف تاب قبل 

                                                         ُ                   توبتو، لكن من ٚتع بُت ىذين الثنتُت ىو والزا٘ب وقاتل النفس ال ي نظر لتوبتهم، وبذلك                 ُ   نفوذ اٟتد عليو ق بلت
نقوؿ: إف ىذا اٟتديث ٤تكم من ىذه اٞتهة؛ ألهنم ٚتعوا بُت ىذين األمرين أو الثبلثة أمور اليت ذكرهتا قبل 

ُت، فنقوؿ: من ٚتع بُت قليل. لكن استشكل بعض الفقهاء؛ ألهنم نظروا ٞترٯتة وٓب ينظروا ٞتموع اٞترٯتت
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              ُ                                                                           اٞترٯتتُت فإنو ال ي ستتاب وال ينظر لتوبتو ولو تاب إال أف يكوف بينو وبُت اهلل عز وجل. ىذا االستشكاؿ  
 األوؿ الذي استشكل من حيث التوبة.

ثلة اليت فعلها النيب صلى اهلل عليو وسلم: أما من حيث عدـ ا١تماثلة، 
 
                                                             االستشكاؿ الثا٘ب من حيث ا١ت
ُ
                        

طع أيديهم وأرجلهم؟ قالوا: ألهنم حاربوا. فعلوا اٟترابة فالسرقة وقتل الراعي نوع حرابة. إذف انتهى ١تاذا ق
 االستشكاؿ ُب قضية القتل. 

ثلة فبعض أىل العلم يقوؿ: إ٪تا فعل هبم النيب صلى اهلل عليو وسلم ذلك؛ ألهنم فعلوا مثل 
 
                                                                             وأما ا١ت
ُ
       

ثلة فقط ذلك ُب الراعي فيكوف من باب ا١تماثلة. واختا
 
        ر الشيخ تقي الدين كما ُب الصاـر ا١تسلوؿ: أف ا١ت
ُ
                                            

ً   ن سخت، فالذي نسخ من ىذا اٟتديث إ٪تا ا١تثلة فقط وما عدا ذلك بقي ٤تكم ا.                                                              ُ 
وأما تركهم ُب اٟترة يستسقوف؟ فاٞتواب أنو جاء ُب بعض الطرؽ أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ىو 

 عليو الصبلة والسبلـ بصلبهم بعد قتلهم صلوات اهلل وسبلمو عليو.                       ً             الذي قتلهم وٓب يقتلهم صرب ا وإ٪تا قتلهم 
أتى  :(قاؿ أبو قالبة: فهؤالء سرقوا، وقتلوا، وكفروا بعد إيماِنهم، وحاربُوا اهلل ورسولو) قولو:

الشيخ هبذه اٞتملة مع أهنا على غَت عادتو ُب األصل لكي يقرر ما ذكرت قبل قليل، وأف ىذا اٟتديث ٤تكم 
 .-رٛتهم اهلل–نسوخ كما قاؿ بعض السلف وبعض الفقهاء وليس ٔت

رٛتو –ىذا ىو ا١توضع الوحيد الذي عرب فيو الشيخ عبد الغٍت ا١تقدسي  :)أخرجو الجماعة( قولو:
بكلمة اٞتماعة، نعم سبق معنا أنو أظن خرج من حديث أيب داود مرة ذكر الرواية، لكن قولو: أخرجو  -اهلل

الوحيد، وا١تراد باٞتماعة: البخاري، ومسلم، وأبو دواد، والنسائي، والًتمذي، وابن اٞتماعة. ىذا ىو ا١توضع 
ماجو. اٞتماعة ىؤالء عند اٟتافظ ابن حجر ُب البلوغ، يبدو ٕب أف الشيخ إ٪تا قصد باٞتماعة ىؤالء مع 

             ً  و أعبلىم إسناد ا                      ً                                                    اإلماـ أٛتد، وىذه أحيان ا يستخدمها اجملد بن تيمية ُب ا١تنتقى فإنو يعٍت هبم أٛتد؛ ألن
 وصاحيب الصحيحُت وأىل السنن األربعة فيكونوف سبعة اٞتماعة وىذا ىو الظاىر.

 *** المتن ***
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عن ُعبيد اهلل بن َعبد اهلل بن ُعتبة بن مسعود، عن أبي ُىريرة وزيد بن خالد الُجهني  - ٖٓ٘
صلى اهلل عليو وسلم. فقاؿ: يا ؛ أنهما قاال: إف رجاًل من األعراِب أتى رسوَؿ اهلل -رضي اهلل عنهما-

: نعم. فاقض -وىو أفقو منو-رسوؿ اهلل! أَْنُشُدَؾ اهلل إال قضيَت بيننا بكتاب اهلل. فقاؿ الخصُم اآلخُر 
. قاؿ: إف ابني كاف َعِسيًفا )ُقل(فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  بيننا بكَتاب اهلل، وائذْف لي.

ي ُأخبرُت أف على ابني الرجَم، فافتديُت منو بمائِة شاٍة ووليدٍة. فسألُت أىَل على ىذا، فَػَزنَا بامرأتو، وإن
، وأفَّ على امرأِة ىذا الرجمَ  فقاؿ رسوُؿ اهلل . العلم؟ فأخبرُوني أنَّما على ابني جلُد مائٍة وتغريُب عاـٍ

والغنُم ردّّ، وعلى ابِنَك ده ألقضينَّ بينُكما بكتاِب اهلل: الوليدُة ي)والذي نفِسي بصلى اهلل عليو وسلم: 
. واغُد يا أُنيس  قاؿ:  (إلى امرأِة ىذا، فإف اعترفْت فارُجْمها -لرجٍل من أسلمَ -جلُد مائٍة، وتغريُب عاـٍ

 فغدا عليها فاعترفْت، فأمَر بها رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، فُرجمت.
 الَعِسيُف: األجيُر.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

             ً  جده كاف صحابي ا  -رضي اهلل عنو–عبيد اهلل  :(بيد اهلل بن َعبد اهلل بن ُعتبة بن مسعودعُ )قوؿ: 
                                                  ُ                             وعم أبيو صحايب وىو من كبار فقهاء ا١تسلمُت التابعُت، ون قل عنو من الفقو الشيء الكثَت.

ىنا  :(ُعبيد اهلل بن َعبد اهلل بن ُعتبة بن مسعود، عن أبي ُىريرة وزيد بن خالد الُجهني) قولو:
ذكر ا١تؤلف كما ذكرت قبل الطبقة الثانية، والفائدة من ذلك ليبُت لقارئ الكتاب أف حديث أيب ىريرة 

حديث واحد وليس ا١تؤلف ىو الذي ٚتع بينهما، وإ٪تا ٫تا من  -رضي اهلل عنهما–وحديث زيد بن خالد 
نية وىو عبيد اهلل بن عبد اهلل بالطبقة الثا -رٛتو اهلل–حديث واحد، ولذلك جاء ا١تصنف الشيخ عبد الغٍت 

 .-رضي اهلل عن اٞتميع–ابن عتبة بن مسعود 
                   ُ     ىذا الرجل األعرايب ال ي عرؼ  :(إف رجاًل من األعراِب أتى رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم) قولو:

ُ                                                                       اٝتو، وكل من ع ٍت بذكر ا١تبهمات ُب أحاديث النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب يذكر اٝتو، وٓب يذكر اسم  ً   أيض ا                
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الرجل الذي زنا بتلك ا١ترأة وال بأبيو وال باسم ا١ترأة، لكنهم ذكروا من باب الًتجيح أف ا١ترأة كانت من أسلم، 
ً                           أي كانت أسلمية، ودليلهم على ذلك أف النيب صلى اهلل عليو وسلم أرسل أ نيس ا وكاف من أسلم، ومن طريقة    ُ                                                               

و لكي ال ٖتدث ىناؾ ضغينة وشحناء بعد أحد ُب أداء                           ُ                 النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو ي رسل الرجل إٔب قوم
 اٟتدود وىذا من حكمتو صلوات اهلل وسبلمو عليو.

أي أسألك باهلل إال أف  :(فقاؿ: يا رسوؿ اهلل! أَْنُشُدَؾ اهلل إال قضيَت بيننا بكتاب اهلل) قولو:
 تقضي بيننا بكتاب اهلل.

قولو:  :(فاقض بيننا بكَتاب اهلل، وائذْف لي : نعم.-وىو أفقو منو-فقاؿ الخصُم اآلخُر ) قولو:
 ا٠تصم اآلخر أفقو منو. قالوا: لسببُت:

السبب األوؿ: أف ىذا ا٠تصم كاف أفقو ٟترصو على التفقو، فإف كل من سأؿ وتعلم وحرص على 
ً                             أف يتعلم األحكاـ الشرعية كاف أفقو من غَته، قد ال يصل أف يكوف فقيه ا لكنو يكوف أفقو نسبة وتناسب                                                               ،

ً                    فإف ىذا الرجل الثا٘ب ىو الذي سأؿ أىل العلم وىو الذي ْتث فدؿ على كونو فقيه ا، إذف فاألفقو الذي                                                                        
، وحفظ ا، ونظر ا، ومراجعة                                                                  ً       ً      ً       ً           يبحث عن العلم، ولذلك ا١ترء ال بد أف كلما زاد عمره ال بد أف يزداد ْتث ا: سؤاال 

ً        ٟتفظ، وقراءة، وغَت ذلك من األمور اليت تزيده فقه ا، وال ي قف الفقو عند درجة بل ال بد من تنميتو وإال فإنو                                           
                                     ً                                     ينقص؛ ألف اإلنساف ينسى، إذف فاألفقو أوال  ١تاذا؟ ألنو حرص على أف يتعلم وأف يسأؿ.

                                  ً                                                   السبب الثا٘ب: قالوا: ألنو كاف أًب أدب ا. ألنو قاؿ للنيب صلى اهلل عليو وسلم: وائذف ٕب. ذكر بعض 
ائذف ٕب. وىذا حقيقة فإف كماؿ الفقو باألدب كما قاؿ عبد اهلل بن الشراح أف ىذا ىو فقهو؛ ألنو قاؿ: و 

: لنحن أحوج إٔب قليل من األدب أكثر من حاجتنا إٔب كثَت من العلم. فالفقو يكوف -رٛتو اهلل–ا١تبارؾ 
ُ           باألدب ولذلك ع ٍت الفقهاء                ً      ً                              بأف يذكروا باب ا كامبل  ُب األدب، بعضهم ٬تعلو ُب أوؿ كتب  -رٛتهم اهلل–            

ً   قو، وبعضهم ٬تعلو ُب آخره، وىذه طريقة كثَت من فقهاء اٟتنابلة وا١تالكية، ا١تالكية يتبعوف اإلماـ مالك ا الف                                                                                           
              ً                                                                                 حينما يعقد باب ا ُب آخر كتبو يسميو اٞتامع، واٟتنابلة يسمونو كتاب اآلداب و٬تعلونو إما ُب أوؿ الكتاب أو 

د من أف يكوف الشخص عنده أدب وخلق ُب آخره، وىذا يدؿ على أف الفقو واألدب متبلزماف، فبل ب
 وأعظم األدب ما كاف ُب استناف بالنيب صلى اهلل عليو وسلم.
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وىذا يدؿ على أف النيب صلى اهلل عليو وسلم  :فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: ُقل() قولو:
                                            ُ       بدأ با١تدعي فدؿ على أف معرفة ا١تدعي ىو الذي ي بدأ بو.

       ً  أي أجَت ا. :(َعِسيًفا) قولو:
                ُ                              يقولوف: عسيف قد ي عدى بػ على وقد يعدى ْترؼ البلـ  :(إف ابني كاف َعِسيًفا على ىذا) قولو:

ُ                                            فيقاؿ: ٢تذا. فإف قيل: ٢تذا، أي ألجل خدمتو، وأما إف ع دي بػ على فإنو يفيد معٌت البلـ أي يعمل عنده،                                                  
ُ                    فإف اإلجارة إذا ع ديت بػ على مثل ىنا  ويفيد أف ىذا الرجل ىو الذي يدفع لو األجرة، وىذا من الببلغة،                

تدؿ على ا١تعنيُت أي أف ىذا الشخص ىو الذي يدفع األجرة، وىذا العسيف إ٪تا ىو أجَت عنده يعٍت يعمل 
 عنده.

أي وقع عليها، وظاىر اٟتديث أف زناه كاف برضاىا، لذلك النيب صلى اهلل  :(فَػَزنَا بامرأتو) قولو:
            ً                                                 ، وٓب يكن غصب ا إذ لو كاف فيو الغصب لوجب مع إقامة اٟتد األرش وىو ()فإف اعًتفتعليو وسلم قاؿ: 

 مهر ا١تثل ٢تا.
يقوؿ ىذا الرجل: إ٘ب أخربت. أي أخربت من الناس  :(وإني ُأخبرُت أف على ابني الرجمَ ) قولو:

س ال فقو                                  ُ                                      ً       ُ  ولذلك ٓب يقل: أخرب٘ب أىل العلم وإ٪تا أ خربت من الناس، وكثَت من الناس يأخذ أحكام ا من أ نا
                                                           ُ                               ٢تم، ولذلك يقوؿ أىل العلم: إف من استفىت صاحب علم فأفتاه فإنو ي عترب فعلو ال يًتتب عليو ال ضماف ُب 
الدنيا وال إٍب ُب اآلخرة. وأما من استفىت من ال علم عنده مثل بعض الناس يقف على باب ا١تسجد ويرى 

ا يلبس عقاؿ أو لو ٟتية: يقوؿ: عندي سؤاؿ. فإف سؤالو  ً                                                   أحد  لو وعدـ سؤالو سواء فنوجب عليو إعادة   
ً                                                                 الصلوات إف كاف قوال  مرجوح ا، ونوجب عليو الضماف، ونوجب عليو الكفارات، ونوجب الفدية و٨تو ذلك.      ً                   

 أي فصاٟتت ىذا الرجل ٔتائة شاة وجارية، أمة. :(بمائِة شاٍة ووليدةٍ  فافتديُت منو) قولو:
ىذا يدؿ على أف أىل العلم معروفوف، قيل: وقد كاف الصحابة  :(فسألُت أىَل العلم؟) قولو:

اللذين يفتوف ُب حياة النيب صلى اهلل عليو وسلم سبعة: أربعة من ا١تهاجرين، وثبلثة من األنصار، فأما 
ا١تهاجروف فهم ا٠تلفاء األربعة: أبو بكر، وعمر، وعثماف، وعلي، كانوا يفتوف ُب حياة النيب صلى اهلل عليو 
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ىؤالء  -              ً  رضي اهلل عنهم ٚتيع ا–                     ُ                                      ، وأما األنصار فكانوا أ يب بن كعب، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل وسلم
ىم الذين كانوا يفتوف ُب عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم فقط، كذا ذكر بعض العلماء والعلم عند اهلل عز 

 وجل.
ـٍ ) قولو: ىذه كافة تفيد اٟتصر  )ما(قولو: أ٪تا.  :(فأخبرُوني أنَّما على ابني جلُد مائٍة وتغريُب عا

أي ال ٬تب على ابٍت إال ىذا الشيء، وال ٬تب عليو الرجم، وال ٬تب عليو مائة شاة وال وليدة، فيجب على 
 ابٍت جلد مائة وتغريب عاـ وأف على امرأة ىذا الرجم، وصدقو النيب صلى اهلل عليو وسلم.

اهلل عليو وسلم يقسم باهلل، وكاف أكثر قسمو هبذه كاف النيب صلى   :(والذي نفِسي بيده) قولو:
، ىذه كانت اليمُت اليت يقسم هبا النيب صلى اهلل عليو وسلم، وىذا القسم من )والذي نفسي بيده(اللفظة: 

 النيب صلى اهلل عليو وسلم من باب التأكيد أف حكمو موافق ١تا أمر اهلل عز وجل بو.
ىذه استدؿ هبا بعض أىل العلم على أف : (ينُكما بكتاِب اهللوالذي نفِسي بيده ألقضينَّ ب) قولو:

             ُ                     قاؿ: كاف ٦تا أ نزؿ ُب القرآف: والشيخ  -رضي اهلل عنو–الرجم  وردت ُب كتاب اهلل، ولذلك ثبت أف عمر 
                                    ً                                                     والشيخة إذا زنيا فاجلدو٫تا البتة نكاال  من اهلل. وىذا يصدؽ قوؿ عمر قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

                                              ً               ، أي ٔتا نزؿ ُب كتاب اهلل عز وجل، فالرجم كاف موجود ا ُب كتاب اهلل عز بينكما بكتاب اهلل()ألقضُت 
ش ة  م ن  ن س ائ ك م  }                  ً                                         وجل، وما زاؿ موجود ا قالوا: ١تن ال يرى النسخ ُب قوؿ اهلل عز وجل:  ٌب  ي أ ت ُت  ال ف اح  ْ  و البل   ُ  ِ  َ  ِ  ْ  ِ  َ َ  ِ   َ  ْ   َ  ِْ َ  ِ     َ 

ت ش ه د وا ع ل ي ه ن  أ ر بػ ع ة  م ن ك م  ف إ   ْ   َ ِ ف اس   ُ  ْ ِ  ً َ  َ ْ  َ    ِ  َْ َ     ُ  ِ  ْ  َ ْ ك وى ن  ُب  ال بػ ي وت  ح ىت  يػ تػ و ف اى ن  ال م و ت  أ و  ٬ت  ع ل  الل و  ٢ت  ن   َ  َ ُ   ف  ش ه د وا ف أ م س    ُ      َ  َ ْ َ   ْ  َ  ُ  ْ  َ  ْ     ُ     َ  َ َ      َ   ِ   ُُ  ْ   ِ     ُ  ُ  ِ  ْ  ََ     ُ  ِ  َ   ْ
ىل ىذا  -مكاف االنتهاء للغاية حىت وإٔب–[، قاؿ بعض الفقهاء: إف ما بعد حىت ٘ٔالنساء: { ]َ  ِ  ً س ب يبل  

، البكر عٍت، خذوا عٍت، قد جعل اهلل ٢تن سبيبًل خذوا )اٟتكم ١تا قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم بعد ذلك: 
، قالوا: إف ىذا ليس من باب النسخ وإ٪تا (بالبكر جلد مائة، ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم

 ىو من باب البياف. فدؿ على أف الرجم ما زاؿ ُب كتاب اهلل عز وجل وإ٪تا جاءت السنة بالبياف.
   ُ         ُ                                            أي ي رد؛ ألنو أ خذ من غَت وجو حق ولو كاف بصلح، ولذلك كل صلح  :(الوليدُة والغنُم ردّّ) قولو:

        ً              ً          أحل حرام ا أو حراـ حبلال  فهو باطل.
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لد مائة؛ ألنو ليس ٔتحصن. :(وعلى ابِنَك جلُد مائةٍ ) قولو:  ُ                       ٬ت 
ـٍ ) قولو: ّ           تغريب العاـ مشروع هبذا اٟتديث وغَته، وقد غر ب الصحابة  :(وتغريُب عا رضواف اهلل –                                       

                   ً                     ُ                                         فالبكر سواء كاف ذكر ا أـ أنثى أي غَت احملصن ي غرب سنة كاملة، والفقهاء يذكروف: إذا كاف  -عليهم
                                                               ُ                          الشخص ُب حاضرة فإف تغريبو يكوف ١تسافة قصر، وإف كاف ُب بادية فإنو ي بعد عن أىلو. ىذا كبلمهم إال 

هور فيقولوف: التغريب ىو فقهاء اٟتنفية فإهنم يقولوف: ا١تراد بالتغريب اٟتبس فيوضع ُب السجن. وأما اٞتم
النقلة عن البلد و٬توز إبدالو بالسجن. والذي عليو العمل عندنا ُب احملاكم ُب ا١تملكة أف كل غَت ٤تصن أي 
                                   ُ                                                        بكر يثبت عليو الزنا فإنو ٬تلد مائة وي سجن سنة من باب اٟتد، فبل يوجد من العقوبات اٟتدية اليت فيها 

     ُ                                                     الذي ي سجن سنة، وما عداه فإنو ال توجد عقوبة حدية بسجنو وإ٪تا سجن إال عقوبة غَت احملصن ىو الوحيد 
 إما ّتلد أو بقتل أو بقطع.

ألف الزنا ال  :(إلى امرأِة ىذا، فإف اعترفْت فارُجْمها -لرجٍل من أسلمَ -واغُد يا أُنيس ) قولو:
ا االعًتاؼ ُب قصة يثبت إال باعًتاؼ أو بشهود، والشهود منفيوف، فقاؿ: ال بد من االعًتاؼ. وسيمر معن

 ماعز.
 أي وٓب تنكر. :(فغدا عليها فاعترفتْ ) قولو:

 فقو الحديث:
ا١تسألة األؤب: يدؿ ىذا اٟتديث على أف حد احملصن الرجم، وقد انعقد إٚتاع أىل العلم على أف 
احملصن يرجم، وقد ثبت اإلحصاف ُب كتاب اهلل عز وجل كما دللت قبل قليل ُب آيتُت؛ إحدا٫تا منسوخة 

، )إف الرجم ُب كتاب اهلل(اؿ: التبلوة باقية اٟتكم، وأخرى باقية اٟتكم والتبلوة، والنيب صلى اهلل عليو وسلم ق
                                                                   ً       ً                  وروي الرجم عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب أكثر من حديث فهو متواتر تواتر ا معنوي ا عنو صلى اهلل عليو 
وسلم، وثبت أف ا٠تلفاء الراشدين رٚتوا، فالرجم مشروع وال شك، بل ىو حد من حدود اهلل عز وجل، ومن 

                                                    ً  جملمع عليها، ٓب ٮتالف ُب ذلك إال طائفة قليلة من ا٠توارج قدٯت ا ألغى ذلك فقد صادـ النصوص الشرعية ا
                                                                ُ              ً      وانقرضوا إال ١تا جاء الذين يقدموف العقل ُب عصرنا ىذا فأصبح بعضهم ي نكر الرجم عياذ ا باهلل.
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ا١تسألة الثانية: أف حد غَت احملصن اٞتلد مائة وال فرؽ بُت الذكر واألنثى فكبل٫تا ٬تلد مائة، وأف 
ً                                       ً                   ا، والتغريب أيض ا ال فرؽ بُت الرجل وا١ترأة على الصحيح خبلف ا أليب حنيفة النعماف         ً يغرب عام    -رٛتو اهلل–              

وليس من باب –فإنو يقوؿ: إف التغريب خاص بالرجاؿ دوف النساء. والصحيح أنو للرجاؿ والنساء، و٬توز 
 إبداؿ التغريب بالسجن، وىذا الذي عليو العمل ُب ىذا الزماف. -اللزـو

 المتن ****** 
وعنو، عنهما قاال: ُسئل النبي صلى اهلل عليو وسلم عن األَمِة إذا زنْت، ولم ُتحَصن؟  - ٖٔ٘

 .)إذا زنْت فاجِلُدوىا، ثم إف زَنْت فاجلُدوىا، ثم إف زنْت فاجلُدوىا، ثم بِيعوىا ولو بَضِفيٍر(قاؿ: 
 قاؿ ابُن شهاٍب: ال أدري أبعد الثالثة أو الرابعة.

 بل.والضفير: الح
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
نفس الكبلـ الذي ذكرناه قبل ١تا جاء بػ عنو؟ إلثبات أهنما حديث واحد : (وعنو، عنهما) قولو:

 .-رضي اهلل عن اٞتميع–وليس حديثُت ٚتع بينهما ا١تصنف، وعنهما أي عن أيب ىريرة وزيد بن خالد 
اإلحصاف يرد ُب   :(األَمِة إذا زنْت، ولم ُتحَصن؟ُسئل النبي صلى اهلل عليو وسلم عن ) قولو:

 كبلـ أىل العلم ُب موضعُت:
 ا١توضع األوؿ: يرد ُب باب القذؼ، وا١تراد باحملصن ُب باب القذؼ أي العفيف.

                                                                   ً                 ا١توضع الثا٘ب: يرد ُب باب الزنا، وا١تراد باحملصن ُب باب الزنا ىو الشخص رجبل  كاف أـ أنثى إذا 
ً  تزوج زواج ا صحيح ا       ً ً       ً        وكاف حر ا بالغ ا ٍب وطئ ُب ىذا النكاح الصحيح، فلو تزوج زواج ا باطبل  ال يسمى                                                    ً      ً       

ا فالعبد لو تزوج ليس ٔتحصن، ولو كاف متزوج ا لكنو دوف البلوغ أيض ا ليس ٔتحصن،  ً             ٤تصن ا، ولو كاف عبد                       ً                                         ً              ً   
نظر للدين،                     ً                                                         ولو تزوج وىو حر بالغ ا ودخل بامرأتو ولكن ٓب يطأىا فليس ٔتحصن، ىذا ىو الصحيح وال ن

                                           ً           وسيأٌب بعد قليل الدليل على أف الدين ليس شرط ا ُب اإلحصاف.
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                                       ً          ً        ً                       إذف ىذا ىو احملصن، فالرجل الذي يطلق أحيان ا يكوف ٤تصن ا وأحيان ا يكوف غَت ٤تصن، فإف كاف 
فقد يثبت الدخوؿ فالدخوؿ -                                        ً                       قد وطئ زوجتو ُب الزواج األوؿ فإنو يسمى ٤تصن ا، فإف طلقها من غَت وطء 

فإنو يكوف غَت ٤تصن، فاإلحصاف قد يكوف مدة قصَتة ٍب يستمر معو إٔب أف ٯتوت،  -لوطء شيءشيء وا
 فإذا ثبت اإلحصاف لشخص يستمر معو بعد ذلك.

                         ُ                                 أي أهنا ليست ٔتحصنة؛ ألهنا ٓب ت عتق، فاألمة سوء كانت مزوجة أـ غَت  :(ولم ُتحَصن؟) قولو:
ٖتصن ىذه ال مفهـو ٢تا. إذف كل أمة غَت ٤تصنة ولكن  مزوجة فإهنا غَت ٤تصنة، ولذلك يقوؿ الشراح: وٓب

.  من باب التأكيد وليس ٢تا مفهـو
أي فاجلدوا األمة سواء كانت مزوجة أـ غَت مزوجة، وىذا يدؿ على  :(إذا زنْت فاجِلُدوىا) قولو:

 أف اإلحصاف خاص باٟتر دوف العبد.
لد على  :(ثم إف زَنْت فاجلُدوىا، ثم إف زنْت فاجلُدوىا) قولو: لد ُب كل مرة، واألمة ٕت  ُ        أي ٕت                      ُ    

لد مائة فاألمة ٕتلد ٜتسُت، والنيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب يذكر التغريب ٦تا  ُ                                                                 نصف ما ٕتلد اٟترة، واٟترة ٕت                         
ا كاف أو أمة؛ ألف التغريب فيو تفويت منفعة لسيده،  ً                                                 يدؿ على أف التغريب ال يسقط إال عن ا١تملوؾ عبد                                           

، تفويت منفعة مدة سنة أ و نصف سنة لو قلنا بالتبعيض، وىذه منفعة مالية يعاقب هبا سيده وسيده ٓب ٬تـر
 ولذلك التغريب يسقط عن غَت اٟتر وىو العبد أو األمة.

ىذا من باب التعزير، وىذا الذي قرره الشيخ تقي الدين فإف قولو:  :(ثم بِيعوىا ولو بَضِفيرٍ ) قولو:
، أف ىذا كلو من باب التعزير، )إذا شرب الثالثة فاقتلوه( عليو وسلم: ، وقولو صلى اهلل)ٍب بيعوىا ولو بضفَت(

ُ                      فيجوز فعلو و٬توز تركو، فبيعها من باب التعزير ٢تا؛ ألف األمة إذا بيعت ع ذرت؛ ألهنا ستنتقل لشخص                                                                   
 جديد قد يكوف أسوأ ُب تعاملو معها وُب شدتو عليها وُب انتقا٢تا من بلد إٔب بلد و٨تو ذلك.

ابن شهاب ىو ٤تمد بن مسلم بن  :(ؿ ابُن شهاٍب: ال أدري أبعد الثالثة أو الرابعةقا) قولو:
)ٍب شهاب الزىري، ال أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. أي قاؿ: بيعوىا. لكن جاء ُب رواية ُب مسلم قاؿ: 

 ، تصريح؛ ألف ا١تراد بيعوىا بعد الثالثة.بيعوىا بعد الثالثة(
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 ٘ٗالشريط: 
 ****** المتن 

قاؿ: أتى رجٌل من المسلمين رسوَؿ اهلل صلى اهلل  -رضي اهلل عنو-عن أبي ىريرة  - ٕٖ٘
فناداه، فقاؿ: يا رسوَؿ اهلل! إني زنيُت. فأعرَض عنو. فتنحَّى تلقاَء  -عليو وسلم وىو في المسجدِ 

مّراٍت، فلما َشِهَد  وجهِو، فقاؿ لو: يا رسوَؿ اهلل! إنّْي زنيُت. فأعرَض عنو، حتى ثنَّى ذلك عليو أربعَ 
قاؿ: ال. قاؿ:  )أبك ُجنوٌف؟(على نفِسو أربَع شهاداٍت، دعاُه رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، فقاؿ: 

 .)اذىبوا بو، فارُجُموه(قاؿ: نعم. فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  )فهل َأْحَصْنَت؟(
سمع جابر بَن عبد اهلل يقوؿ: ُكنت  قاؿ ابُن شهاٍب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ أنو

 فيمن رََجمو، فرجمناه بالمصلَّى، فلما َأْذَلَقْتو الحجارُة ىرَب، فأدركناه بالحّرِة، فرجمناه.
الرجُل: ىو ماعز بُن مالٍك. وروى قصتو جابر بن َسُمرة، وعبد اهلل بن عباس، وأبو سعيد 

 .-همرضي اهلل عن-الخدري، وبُريدة بن الُحَصيب األسلمي 
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
 :(فناداه -أتى رجٌل من المسلمين رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وىو في المسجدِ ) قولو:

                                ً                                                            ذكر أبو ىريرة ُب ىذا اٟتديث أف رجبل  وأهبمو وٓب يسم ىذا الرجل، وىذا الفعل إما أف يكوف من أيب ىريرة 
                                                ُ      دونو ُب اإلسناد، وىذا لتكرٙب من فعل ىذا األمر لكي ال ي ذكر، ، وإما أف يكوف ٦تن ىو -رضي اهلل عنو–

                        ُ                                                                     وقد سبق معنا أف إهباـ من ن قل عنو ا٠ترب ال يكوف غيبة، ولذلك ذكرنا البيت ا١تشهور الذي قالو ٧تم الدين 
 الغزي:

 اْلَقْدُح لَْيَس ِبِغيَبٍة ُب ِست ةٍ 
 َوِلُمْظِهٍر ِفْسًقا َوُمْستَػْفٍت َوَمنْ 

 

*** 
*** 

 ُمَتظَلٍِّم َوُمَعرٍِّؼ َو٤ُتَذِّرٍ 
َعانََة ُب إزَاَلِة ُمْنَكرٍ   طََلَب اإْلِ
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    ً                                           ً                                  وعموم ا أف إهباـ من فعل ىذا األمر فإنو ال يكوف مذموم ا، ولكن كما جاء ُب الطرؽ األخرى أف 
 ية.أحد الصحابة ا١تشهود ٢تم با٠تَت  -رضي اهلل عنو–الذي قاـ ىذا ا١تقاـ ىو ماعز بن مالك األسلمي 

 أي ناداه أماـ الناس. :(فناداه، فقاؿ: يا رسوَؿ اهلل -وىو في المسجدِ ) قولو:
 وكاف قد زٗب ّتارية لبعض قرابتو. :(فقاؿ: يا رسوَؿ اهلل! إني زنيُت. فأعرَض عنو) قولو:
أي أعرض النيب صلى اهلل عليو وسلم بوجهو جهة أخرى، وىذا من  :(فتنحَّى تلقاَء وجهوِ ) قولو:

التلميح لو باألعراض وعدـ االستمرار لو ُب إخباره عن نفسو بالزنا، فتنحى تلقاء وجهو أي تنحى ماعز تلقاء 
 وجو النيب صلى اهلل عليو وسلم فاستقبلو ّتهة وجهو.

 عليو مقولتو األؤب مرة أخرى.كرر   :(فقاؿ لو: يا رسوَؿ اهلل! إنّْي زنيتُ ) قولو:
أي فأعرض عنو النيب صلى اهلل عليو وسلم وأشاح بوجهو عليو الصبلة  :(فأعرَض عنو) قولو:

 والسبلـ.
           ُ                  ىذه اٞتملة ي ستدؿ هبا على أمور: :(فلما َشِهَد على نفِسو أربَع شهاداتٍ ) قولو:

ل اإلقرار بالزنا إال بأف يكرر ا١تقر              ُ                                    ُ   األمر األوؿ: است دؿ هبا كما ىو مشهور ا١تذىب على أنو ال ي قب
 على نفسو ذلك أربع مرات، فيقـو كل إقرار مقاـ شاىد كذا يقولوف، وسيأٌب أف ىذا التعليل فيو نظر.

األمر الثا٘ب: أف من الفقهاء من يقوؿ: يلـز ُب اإلقرار ُب الزنا أف يأٌب بلفظ الشهادة؛ ألف أبا ىريرة 
ادات. فسمى اإلقرار على نفسو شهادة، فبل بد أف يقوؿ: أشهد أ٘ب قد قاؿ: فلما شهد على نفسو أربع شه

           ُ                                                                           زنيت. وألهنم ي عللوف فيقولوف: إف كل شهادة على نفسو تقـو مقاـ شاىد من الشهود األربعة. وىذا 
االستدالؿ والتعليل فيو نظر فإف العرب يعربوف بالشهادة على اإلقرار فيسموف اإلقرار واإلخبار شهادة، وإ٪تا 

ص ىذا اللفظ عند الفقهاء بعد ذلك تواضعوا عليو، ولذلك أطاؿ الشيخ تقي الدين ُب بياف أف ا١تراد  ُ خ  
بالشهادات ىنا وُب غَتىا من ا١تواضع إ٪تا ىو لفظ اإلقرار، وأنو ال يشًتط ُب الشهادات كلها أف يأٌب 

 صاحب الشهادة بلفظ الشهادة.
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ً            األمر الثالث: است دؿ أيض ا هبذه اٞتمل                  ُ                                 السابقة على أنو ي ستحب للمرء أف يسًت على نفسو، وأال                ُ      
ً                                                 ٮترب عما وقع فيو من الفجور الذي يوجب حد ا، ومن سًته اهلل عز وجل ُب الدنيا وٓب يفضحو مع توبتو                                      
                                  ُ                                                       وعدـ تعلق حقوؽ اآلدميُت برقبتو فإنو ي رجى لو بأمر اهلل عز وجل أف يغفر اهلل ذنبو وأف يسًته عليو ُب 

ن أٝتاء اهلل عز وجل العفو والغفور، والعفو ىو الذي ٯتحو والغفور ىو الذي يسًت الذنوب فبل اآلخرة، فإف م
 يظهر منها شيء ُب اآلخرة فبل يعاقب عليو وال يفضح بو.

َ  ِّ                         األمر الرابع: أنو يستحب للقاضي أو اإلماـ أو من ينوب عنو أف يػ ع ر ض ١تن أقر على نفسو بالزنا   ُ                                                          
)لعلك قبلت، ك جاء ُب بعض الروايات أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ لو: بعدـ إقراره على نفسو ولذل

، فمن باب التعريض لو لعلك ٓب تفعل الزنا وإ٪تا فعلت ما ىو دوف الزنا، وىذا األمر إ٪تا يوجد لعلك باشرت(
التعريض بإسقاط ُب شرع اإلسبلـ دوف ما عداه من الشرائع واألنظمة ا١تعاصرة، فإف األنظمة ال تقـو على 

 اٟتدود وإ٪تا ىو موجود ُب شرع اهلل عز وجل دوف ما عداه.
 أي ىل تفقو ما تقوؿ؟. :دعاُه رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، فقاؿ: )أبك ُجنوٌف؟() قولو:
 أي ىل أنت ٤تصن؟ وسبق معنا معٌت احملصن ُب األحاديث السابقة. :فهل َأْحَصْنَت؟() قولو:
أي قاؿ ماعز: نعم. وقالوا: إف إقرار الشخص على نفسو باإلحصاف ال يلـز فيو  :(قاؿ: نعم) قولو:

 التكرار مثل التكرار على نفسو بالزنا. ىذا األمر األوؿ.
 األمر الثا٘ب: أف اإلقرار على النفس باإلحصاف نوعاف:

 النوع األوؿ: لفظ صريح فيو، وىو اإلحصاف.
و: الزواج. فالزواج ىل تزوجت؟ ىذه ليست بصر٭تة؛ ألف النوع الثا٘ب: لفظ غَت صريح فيو، مثل قول

ا١ترء قد يكوف متزوج لكنو ليس ٔتحصن، وذلك إذا ٓب يطأ، فنحن نقوؿ: إف الشخص إذا عقد تًتتب 
أحكاـ على العقد، ٍب إذا دخل ترتبت أحكاـ على الدخوؿ، ٍب إذا وطء ترتبت أحكاـ على الوطء، فالعقد 

                                                                ً بوت عدة الوفاة، وا١تَتاث، والدخوؿ ٔتعٌت ا٠تلوة فإنو يثبت بو ا١تهر كامبل  يًتتب عليو تنصيف ا١تهر، وث
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ُ   قضوا أنو إذا أ رخيت الس ًت  -رضواف اهلل عليهم–وتثبت بو عدة الطبلؽ كاملة؛ ١تا جاء أف ا٠تلفاء األربعة          ُ             
  ُ                                      وأ غلقت األبواب فقد ثبت ا١تهر ولزمت العدة.

 صاف.األمر الثالث: الوطء ىو الذي يثبت بو اإلح
، -رضي اهلل عنو–فرجم  :فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )اذىبوا بو، فارُجُموه() قولو:

 وطريقة الرجم أمور:
فر لو، فقد جاء ُب حديث جابر بن ٝترة وغَته أنو قاؿ: فما  ُ                                                     األمر األوؿ: أف ا١ترجـو ال ي قيد وال ٭ت          ُ                       

ح: أنو ال فرؽ بُت من ثبت حده بشهادة ومن ثبت حفرنا لو وال قيدناه. فبل يقيد لعلو أف يهرب، والصحي
 حده بإقرار فكبل٫تا ال يقيد وال ٭تفر لو.

                                                              ً                   األمر الثا٘ب: أف اٟتجارة اليت يرمى هبا ال تكوف صغَتة، وال تكوف كبَتة جد ا، وإ٪تا تكوف ٔتقدار 
ولكن إذا كانت ٔتقدار الكف و٨توىا، الكبَتة الواحد رٔتا بواحدة ٯتوت، والصغَتة رٔتا ٔتئات اٟتجارة ٯتوت 

                                                  ُ                                           حجارة الكف ىي اليت يكوف هبا الرجم يعٍت اليت ٘تؤل اليد ٍب ي رمى هبا وأما ما دوف ذلك فهو تعذيب لو زيادة 
 عن عذابو.

                                        ُ                                         األمر الثالث: أنو جاء ُب بعض الروايات أنو ي رمى ُب مكاف عاـ كما جاء أهنم رٚتوه ُب ا١تصلى 
د  م نػ ه م ا م ائ ة  ج ل د ة  و ال  ت أ خ ذ ك م  هب  م ا }وذلك ليشهد عذابو الناس، قاؿ تعأب:  ل د وا ك ل  و اح  َ   الز ان ي ة  و الز ا٘ب  ف اج  ِ ِ   ْ  ُ  ْ  ُ  َْ  َ  َ   ٍ َ  ْ َ   َ َ  ِ   َ  ُ  ْ  ِ  ٍ  ِ  َ     ُ     ُ  ِ ْ  َ  ِ      َ   ُ َِ      

ِ       ِ ر أ ف ة  ُب  د ين  الل و     ِ ابػ ه م ا ط ائ ف ة  م ن  ال م ؤ م ن ُت    َ َْ ٌ   ِ  ر  و ل ي ش ه د  ع ذ  خ  ْ ِ ِ  َ إ ف  ك ن ت م  تػ ؤ م ن وف  ب الل و  و ال يػ و ـ  اآل   ُ  ْ   َ  ِ  ٌ َ  ِ َ    َ  ُ  َ   َ  َ   ْ  َ  ْ  َْ َ   ِ  ِ ْ    ِ ْ  َ ْ  َ   ِ    ِ   َ   ُ ِ ْ  ُ   ْ  ُْ  ُ   ْ [، فبل ٕالنور: { ]ِ 
 يؤخذ فيهما رٛتة ويشهد العذاب الذي يعذبانو طائفة من ا١تؤمنُت.

ابر بَن عبد اهلل يقوؿ:  قاؿ ابُن شهاٍب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ أنو سمع ج) قولو:
                                           ُ         أي خارج البلد ليس ُب ا١تسجد وإ٪تا ُب ا١تصلى، واست دؿ بقوؿ  :(ُكنت فيمن رََجمو، فرجمناه بالمصلَّى

: فرٚتناه با١تصلى. على أنو ٬توز إقامة بعض اٟتدود ُب ا١تساجد؛ ألنو -رضي اهلل عنهما–جابر بن عبد اهلل 
ً                      ا١تصلى ليس مسجد ا وإ٪تا ىو خارج البلد، فمن أٟتقو با١تسجد قاؿ: ٬توز إقامة بعض اٟتدود ُب ا١تسجد.               

 وا١تسألة فيها خبلؼ بُت أىل العلم.
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يعٍت أحس بأٓب العذاب وبأٓب اٟتجارة اليت ترميو، وقد جاء أنو  :(فلما َأْذَلَقْتو الحجارُة ىربَ ) قولو:
ا قاؿ؛ ألهنم خوفوه وما علموه شرع                                     ً   ١تا أحس باٟتجارة قاؿ: خذلٍت قومي. أو ٨تو ا ٦ت -رضي اهلل عنو ورٛتو–

 اهلل عز وجل بالسًت، بأف يسًت على نفسو وأف اهلل عز وجل يغفر لو إف صدؽ ُب توبتو.
ً                  أي ٟتقوه حىت وصل إٔب اٟترة بعيد ا عن ا١تصلى فرماه  :(ىرَب، فأدركناه بالحّرِة، فرجمناه) قولو:                           

وماعز ١تا رٚتوه أصاب ثوب بعض الصحابة ، -رضي اهلل عنو–أحدىم بعظم فسقط، قاؿ: فرٚتناه. فمات 
)إف ماعزًا تاب توبة لو وزعت على أىل ا١تدينة من دمو فكأنو سبو، فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

من خطيئة وإٍب أف اهلل عز وجل قد غفرىا لو  -رضي اهلل عنو–، فدؿ ذلك على أف ما وقع منو لكفتهم(
على لساف النيب صلى اهلل عليو وسلم، ولكن العربة بالتوبة وال يلـز كل تائب أف يكوف مثل ماعز، نعم من 

–                                                     ُ                                      أىل العلم من يقوؿ: إف من كمل إٯتانو لكي تكمل توبتو أف ي قاـ عليو اٟتد. ولكن ليس كل الناس مثلو 
 .-عنورضي اهلل 

الرجُل: ىو ماعز بُن مالٍك. وروى قصتو جابر بن َسُمرة، وعبد اهلل بن عباس، وأبو ) قولو:
أتى الشيخ هبؤالء األٝتاء من  :(-رضي اهلل عنهم-سعيد الخدري، وبُريدة بن الُحَصيب األسلمي 

جل ُب آيتُت، وجاء الصحابة ليدلل على ما ذكرتو قبل أف رجم الزا٘ب ٦تا ثبت بو النقل ُب كتاب اهلل عز و 
                                 ً       ً                                                   نقلو عن النيب صلى اهلل عليو وسلم نقبل  متواتر ا، ولذلك ٓب ينكر الرجم إال طائفة من ا٠توارج وليس كلهم 
وتابعهم عليو بعض الذين يقدموف العقل على النقل ُب زماننا فقالوا: إف الرجم عقوبة ومؤدى ىذه العقوبة 

 غَت صحيح بل ىو إبطاؿ ٟتدود اهلل عز وجل وإلغاء ألحكامو. القتل فيكوف القتل بغَت الرجم. وىذا الكبلـ
 *** المتن ***

؛ أنو قاؿ:. إفَّ اليهوَد جاءوا إلى رسوِؿ اهلل -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن ُعمر  - ٖٖ٘
لم: صلى اهلل عليو وسلم، فذكُروا لو أف امرأًة منهم ورُجاًل زَنَيا. فقاؿ لهم رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وس

فقالوا: نفَضُحهم وُيجلدوف. قاؿ عبد اهلل بن سالـَ: كذبتم، إّف  )ما تجُدوف في التوراِة في شأِف الرَّجِم؟(
فيها الرجَم. فأتَػْوا بالتوراِة فنشُروىا، فوضَع أحُدىم يَده على آيِة الرجم، فقرَأ ما قبَلها وما بعَدىا. فقاؿ 
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ُه، فإذا فيها آيُة الرجِم. فقاؿ: صدَؽ يا محمد، فأمَر بهما لو عبد اهلل بُن سالـ: ارفْع يدَؾ، فرفع يدَ 
 النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم فُرجما. قاؿ: فرأَيُت الرجَل يجنأُ على المرأِة؛ يقيها الحجارة.

 الرجل الذي وضع يده على آية الرجم: عبد اهلل بن ُصوريا.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
جاءوا إلى رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، فذكُروا لو أف امرأًة منهم ورُجاًل إفَّ اليهوَد ) قولو:

ىؤالء اليهود ١تا جاءوا للنيب صلى اهلل عليو وسلم جاءوا ليتحاكموا إليو إذ ُب شرعهم يوجد الرجم على  :(زَنَيا
لم لعلهم أف ٬تدوا ُب                        ً                                                من زنا وىو ٤تصن وكاف ثيب ا، ولكنهم أرادوا أف يتحاكموا للنيب صلى اهلل عليو وس

ً                                                                                          حكمو حكم ا دوف ذلك، والقاعدة عند أىل العلم: أف اليهود إذا ٖتاكموا إلينا حكمنا بينهم بشرعنا، وإذا ٓب         
كم بينهم بشرعهم، إف كاف القاضي منهم فإنو ٭تكم بينهم بشرعهم، ىؤالء ا١تقصود  ُ                                                                        يتحاكموا إلينا فإنو ٭ت                      

 هبم أىل الذمة.
أي ليتحاكموا إليو وليس ببلـز  :(وا إلى رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلمإفَّ اليهوَد جاء) قولو:

 إمضاء حكم اهلل فيهم ُب شرعنا إال أف يتحاكموا إلينا.
فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم ليس من باب  :ما تجُدوف في التوراِة في شأِف الرَّجِم؟() قولو:

عليو وسلم: نريد حكمك. فهم أرادوا حكم النيب صلى اهلل  االحتجاج؛ ألهنم أرادوا أف يقولوا للنيب صلى اهلل
عليو وسلم، وإ٪تا أراد النيب صلى اهلل عليو وسلم أف يبُت ٢تم أف حكم اهلل ُب شرعنا وُب شرع اليهود واحد ُب 

و ىذه ا١تسألة، وليبُت ٢تم أنو وإف كاف غَت عآب بقراءة وال بكتابة وال بدينهم إال أف اهلل عز وجل قد أطلع
ً                                                                على ىذا اٟتكم، وليبُت ٢تم أيض ا كذهبم وأهنم أىل امًتاء وأىل ضبلؿ، وإال  فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم                           
إ٪تا ٭تكم بينهم ٔتا أنزؿ اهلل عز وجل عليهم. وبعض أىل العلم أخذ من ىذه اٞتملة أف شرع من قبلنا شرع 

                                 ً       إف الصحيح أف شرع من قبلنا يكوف شرع ا لنا  لنا، وىذا االستدالؿ ليس بصحيح، وذكرنا ا١تسألة قبل وقلنا:
 بشرطُت:
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 الشرط األوؿ: أف يرد بشرعنا.
 الشرط الثا٘ب: أال يرد ُب شرعنا ما يعارضو.

                        ً                                       ً            ُ        فمجرد أف يكوف اٟتكم موجود ا ُب التوراة أو ُب اإل٧تيل فإنو ال يكوف معترب ا وال حجة وال ي عمل بو 
صلى اهلل عليو وسلم ٓب يستدؿ بو ابتداء بل فعلو قبل ذلك، وإ٪تا  إال أف يرد ُب شرعنا، وىذا الذي معنا النيب

 أتى هبذا الكبلـ لواحد من األسباب الثبلثة اليت ذكرهتا ُب البداية.
 نفضحهم أي ٧تعلو عبلنية و٬تلدوف. :(فقالوا: نفَضُحهم وُيجلدوف) قولو:
كاف من أحبار   - عنورضي اهلل–عبد اهلل بن سبلـ  :(قاؿ عبد اهلل بن سالـَ: كذبتم) قولو:

اليهود، وقصة إسبلمو مشهوره، والقاعدة عند أىل العلم: أف كل من كاف رٝتو على ىذه ا٢تيئة فهو بالتشديد 
ـ إال رجلُت عبد اهلل بن سبلـ الصحايب اٞتليل ا١تعروؼ، و٤تمد بن سبلـ شيخ البخاري عدا ىذين                                                                                   سبل 

ـ مثل أيب عبيدة ا ـ.                                        الرجلُت كلهم بالتشديد سبل                 لقاسم بن سبل 
 أي فمدوىا أماـ النيب صلى اهلل عليو وسلم. :(فأتَػْوا بالتوراِة فنشُروىا) قولو:
١تا أتوا بالتوراة أتوا هبا أماـ  :(فوضَع أحُدىم يَده على آيِة الرجم، فقرَأ ما قبَلها وما بعَدىا) قولو:

النيب صلى اهلل عليو وسلم، لكي ال يكذب اليهودي الذي يقرأ ومعروؼ أف اليهود أىل حيل، فيقوؿ: ما  
كذبت أنا سأقرأ ما أمامي. فلما جاء ٔتا أمامو وىو يعرؼ أف أمامو نيب من أنبياء اهلل عز وجل فلما جاء 

قبلها وما بعدىا وما كذب فإ٪تا قرأ ما نظر وىو أف آية الرجم مغطاة، ١توضع الرجم وضع يده عليها فقرأ ما 
ا ٔتوضعها وكما جاء عنهم قالوا: ىو أعلمنا وابن أعلمنا.    -رضي اهلل عنو–ولكن عبد اهلل بن سبلـ 

 
                                                      كاف عا١ت
ً
       

ً                   كما ُب الصحيح فكاف من أحبار اليهود الكبار وإف أباه كاف أيض ا من أحبار اليهود.                                                          
أي أف الرجل  :(و عبد اهلل بُن سالـ: ارفْع يدَؾ، فرفع يَدُه، فإذا فيها آيُة الرجمِ فقاؿ ل) قولو:
 وا١ترأة يرٚتاف.

 أي ذلك القارئ الذي ىو عبد اهلل بن صوريا. :(فقاؿ: صدَؽ يا محمد) قولو:
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يقيها يعٍت ٯتيل عليها و٭تنو عليها  :(قاؿ: فرأَيُت الرجَل يجنُأ على المرأِة؛ يقيها الحجارة) قولو:
 اٟتجارة.

 فقو الحديث:
كم بينهم إذا  ُ              ا١تسألة األؤب: أف اليهود والنصارى وأىل الذمة ومن ُب حكمهم من ا١تعاىدين إ٪تا ٭ت                                                                         
ٖتاكموا إلينا ُب قضاياىم اليت يكونوا فهم فيها الطرفُت، وأما إذا اختصموا وكاف أحد اٞتا٘ب أو اجملٍت عليو من 

ً       ً                              رعنا وجه ا واحد ا، وال ٬توز اٟتكم فيها بغَت شرعنا.ا١تسلمُت فيجب أف يكوف اٟتكم بش         
ا١تسألة الثانية: أف اليهود كانوا أىل حيل ولذلك كل من كاف من ا١تسلمُت ٦تن ينتسب للفقو يسعى 
ً                                                              إٔب اإلكثار من اٟتيل فإف فيو شبه ا باليهود، وقد ذكر الشيخ تقي الدين ُب بياف تلبيس اٞتهمية أف من                              

لمُت يكوف ُب بعضهم شبو باليهود وُب بعضهم شبو بالنصارى، فأما من عرؼ اٟتق طوائف كثَتة من ا١تس
ً       ً     ً                                 ّ                                       وتركو تدليس ا وٖتيبل  وبعد ا فإنو يكوف فيو شبو من اليهود، ومث ل ألولئك با١تعتزلة قاؿ: وكثَت من ا١تنتسبُت            

 بياف تلبيس ١تذىب أيب حنيفة ٦تن ينتهل مذىب ا١تعتزلة فيو شبو من اليهود ُب اختياره. ذكر ذلك ُب
اٞتهمية، قاؿ: ومن طوائف من ا١تسلمُت ُب شبو بالنصارى وىم الذين ٬تهلوف اٟتق ويضلوف عنو، وىذا 

، -عليو رٛتة اهلل–                                      ً       ً                           يكثر ُب الطوائف ا١تنتسبة للتصوؼ. وذكر كبلم ا طويبل  ُب ىذه ا١تسألة وىو كبلـ نفيس 
              ُ             ً               شيء البتة، فبل ي شرع اٟتيل مطلق ا، وإ٪تا جاء ُب ولذلك فإننا نقوؿ: إف اٟتيل ليس ُب دين اهلل عز وجل ُب 

 صور ٤تددة بضوابط ذكرناىا ُب باب الربا وشروطها ُب ذلك ا١توضع.
                                              ً                           ا١تسألة الثالثة: أف اإلحصاف ليس من شرط اإلسبلـ خبلف ا ١تن قاؿ: إف من شرط اإلحصاف 

                                            ً  اإلسبلـ. وىذا الدليل نص على أف اإلحصاف ليس شرط ا.
 *** المتن ***

 امرأ)لو أف عن أبي ُىريرة رضي اهلل عنو؛ أفَّ رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  - ٖٗ٘
 .اطلَع عليك بغيِر إذٍف، فحذفَتُو بحَصاٍة، ففقأَت عيَنو، ما كاف عليَك ُجناٌح(

 :*** الشرح ***



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٚٔٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 مفردات الحديث:
باالطبلع بالنظر دوف ما عداه، اطلع أي نظر، فالعربة  :(اطلَع عليك بغيِر إذفٍ  امرألو أف ) قولو:

فإف من ٕتسس على امريء بالسمع أو ٕتسس عليو بالتحسس و٨تو ذلك فإنو ال يدخل ُب ىذا اٟتديث، 
وإ٪تا ىذا اٟتديث باتفاؽ أىل العلم إ٪تا ىو خاص بالنظر، إذف اطلع فيكوف بالنظر، وقوؿ النيب صلى اهلل 

وإ٪تا شدد الفعل اطلع ٦تا يدؿ على أنو افتعل ذلك فيكوف  ، ٓب ٬تعلها نظر أو ٨تو ذلك)اطلع(عليو وسلم: 
فيو معٌت الفعل، وىذا يدلنا على أف من ينطبق عليو ىذا اٟتكم الذي سنذكره بعض قليل ال بد فيو من ثبلثة 

 شروط:
 الشرط األوؿ: أف يكوف قد فعلو بالنظر، قلنا: إنو اطلع. أي بالنظر.

                                               ً   قصود منو، أما لو كاف من غَت قصد فإنو ال يكوف داخبل  ُب الشرط الثا٘ب: ال بد أف يكوف بفعل م
 اٟتكم.

الشرط الثالث: قالوا: أف يكوف اطلع ١تكاف فيو حرمة. ٔتعٌت أف يطلع أما لشق ُب اٞتدار أو لفتحة 
ُب الباب أو لكوة ُب السقف، فمن اطلع من ىذه اٞتهات الثبلث فإف اٟتديث يشملو، وأما لو كاف الباب 

ً     مفتوح ا فإ  نو ال يسمى اطلع وإ٪تا نظر، وال يقاؿ لو بذلك التضعيف فبل يدخل ُب ىذا اٟتكم.    
 حذفتو أي رميتو، واٟتذؼ والرمي باٟتصاء الصغَت. :(فحذفَتُو بحَصاةٍ ) قولو:
أي ليس عليك أمراف: ليس عليك إٍب، وال عليك  :(ففقأَت عيَنو، ما كاف عليَك ُجناحٌ ) قولو:

اطلع  امرأسائل الطويلة اليت أطاؿ أىل العلم ُب شرحها وصورة ىذه ا١تسألة لو أف ضماف، ىذه ا١تسألة من ا١ت
فنظر بالشروط الثبلثة اليت ذكرناىا على شخص سواء كاف الناظر قد اطلع من الشارع، من طريق أـ اطلع 

ليو من من بيتو، كاف ُب بيتو لكن على جاره فيو ثقب و٨تو فنظر فيو فاٟتكم سواء، وسواء كاف ا١تطلع ع
٤تارمو أـ ليس من ٤تارمو، فكبل اٟتالتُت تأخذ اٟتكم واحد، فمن اطلع بغَت إذف وكاف اطبلعو من موضع 
ً           ً                                                 غَت مفتوح ألنو لو كاف الباب مفتوح ا، أو مكان ا فضاء فإف ا١تكاف ال حرمة لو؛ لعدـ ٖتجَته وإغبلقو هبذه                                

أف يرميو ْتصاة، وجاء ُب مسلم: أو رماه  اٟتدود، فإنو ُب ىذه اٟتالة ٬توز لصاحب البيت أف ٭تذفو أي



 

 
 

ٔٔٚ
ٗ 

 شرح عمدة األحكاـ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

بعود. فإف رماه بذلك فأصابو ُب عينو ففقأىا أي أذىب نورىا، أو أصابو ّترح غَت فقا العُت كأف يكوف 
ُ                                                                                         ج رج دوف ذلك فإنو يكوف قد انتفى اإلٍب، فبل إٍب عليو وىذا باتفاؽ، وينتفي عنو الضماف ُب قوؿ ٚتاىَت 

ً                                                               مالك ا يقوؿ: ينتفي عنو اإلٍب ويبقى عليو الضماف وىو دية العُت. وىذا غَت               ً          أىل العلم خبلف ا ١تالك فإف    
)من اطلع على امريء بغَت إذنو صحيح؛ ألنو جاء ُب رواية ُب مسلم أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

ها ىل ، معٌت حبلؿ أي ال ضماف فيها، وىذه ا١تسألة اختلف أىل العلم ُب تكييففحبلؿ عليو أف يفقأ عينو(
إىدار ىذه العُت ىو من باب دفع الصائل؟ أـ أنو من باب العقوبة؟ فمشهور ا١تذىب أف إىدار عُت ىذا 
الشخص إ٪تا ىو من باب دفع الصائل، وقد قلنا: إف ا١تراد بدفع الصائل ىو: أف يعتدي شخص على آخر 

دى إٔب قتلو. ولذلك النيب صلى اهلل إما ُب نفسو أو ُب مالو أو ُب عرضو، فيكوف دفعو أي رده ٔتا ٯتنعو ولو أ
، وىذا من )من قُتل دوف مالو، ومن قتل دوف عرضو، ومن قتل دوف نفسو، فهو شهيد(عليو وسلم قاؿ: 

                                                                ُ                    باب دفع الصائل، وىذا ىو مشهور ا١تذىب أنو من باب دفع الصائل، ولكن ي شكل على ذلك أمر أف 
ألمر األعلى إال إذا عجز عن األمر األسهل، وىنا لصحة دفع الصائل شروط؛ منها: أنو ال ٬توز دفعو با

ا١تطلع على عورة الناس ُب دورىم ٯتكن دفعو بغَت فقأ العُت، والرواية األخرى: النيب صلى اهلل عليو وسلم 
، أجاز النيب صلى اهلل عليو وسلم فقأ عينو وإف كاف باإلمكاف دفعو ٔتا دوف ذلك، ولذلك )فحبلؿ(قاؿ: 

أف ىذا الفعل ليس من باب دفع الصائل، وإ٪تا ىو من باب العقوبة الشرعية، وىذا فالصحيح واألقرب: 
                     ً                                                                    رجحو ٚتع من مشاٮتنا خبلف ا ١تشهور ا١تذىب أنو من باب العقوبة فيعاقب من اطلع على بيت أحد بأنو لو 

ن صور النوع الرابع ُ                   ً                                                     ً      ً   ف قأت عينو فتكوف ىدر ا، ولذلك ١تا ذكرنا أنواع القتل الثبلث ذكرنا أف ىناؾ نوع ا رابع ا م
وىو ا٢تدر أف يكوف الشخص قد فعل اٟتق، أو من أثر سراية اٟتق، ونزيد على األمرين السابقُت: أف يكوف 
من باب دفع الصائل، فإف دفع الصائل يكوف دمو ىدر ال دية فيو وال قصاص أو أف يكوف من باب العقوبة 

 لو وىذا داخل ُب اٟتق، فيكوف ىدر إصابة عينو.
 لمتن ****** ا

 باب حد السرقة.
 :*** الشرح ***



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٘ٚٔٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 مفردات الحديث:
بذكر باب حد السرقة، وترتيبو ُب اٟتدود كما  -رٛتو اهلل–بدأ الشيخ  :)باب حد السرقة( قولو:

مشى على ترتيب أيب القاسم  -وليس ُب ٚتيع الًتتيب–ذكرت ُب بداية الكتاب أف الشيخ ُب كثَت من 
 وا٠ترقي ذكر السرقة بعد الزنا مباشرة.، -رٛتو اهلل–ا٠ترقي 

 *** المتن ***
؛ أف النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم قطَع في -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن ُعمر  - ٖ٘٘

 ثالثُة دراىم. -وفي لفٍظ: ثمُنو-ِمَجنٍّ ِقيمُتو 
يقوُؿ:  ؛ أنها سِمعْت رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم-رضي اهلل عنها-وعن عائشَة  - ٖٙ٘

 .)تقطُع اليُد في رُبع ديناٍر فصاِعًدا(
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
ُ                  قطع أي قطع يد السارؽ، واجملن ىو الًتس الذي ٯت سك باليد أو يوضع  :(قطَع في ِمَجنٍّ ) قولو:                                         

ُ               على الشخص، فسمي ٣تن ا؛ ألنو ٬ت ن وٯتنع اإلصابة.        ً                   
ىذه اللفظة الثانية قيمتو أو ٙتنو مفيدة ُب الًتجيح  :(دراىمثالثُة  -وفي لفٍظ: ثمُنو-ِقيمُتو ) قولو:

 الذي سنذكره بعد قليل.
الدرىم سبق معنا ُب باب الزكاة أف الدرىم يكوف من  :(تقطُع اليُد في رُبع ديناٍر فصاِعًدا) قولو:

 (ٜ)     ً  تقريب ا  ، فيكوف ثبلثة دراىم(ٜ٘.ٕ)الفضة ويزف من الفضة جرامُت وٜتسة وتسعُت با١تائة من اٞتراـ 
جراـ، أربع جرامات وربع، فيكوف ربع الدينار جراـ وربع  (ٕ٘.ٗ)جرامات فضة، ومر معنا أف الدينار يزف 

، فهذا ىو النصاب الذي قطع بو النيب صلى اهلل عليو وسلم، وقد كاف ُب عهد النيب صلى (ٕٙٓ.ٔ)الربع 
                            ً             ، والدينار يعادي اثٍت عشر در٫ت ا، وىذا ا١تعٌت اهلل عليو وسلم كما ثبت أف ربع الدينار يعادؿ ثبلثة دراىم

 مفيد ُب مسألة سأذكرىا بعد قليل.



 

 
 

ٔٔٚ
ٙ 

 شرح عمدة األحكاـ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 فقو الحديثين:
ا١تسألة األؤب: أف السارؽ تقطع يده، وىذه ثابتة ُب كتاب اهلل عز وجل فإف اهلل عز وجل قاؿ: 

َ  َ و الس ار ؽ  و الس ار ق ة  ف اق ط ع وا أ ي د يػ ه م ا ج ز اء  ٔت  ا ك س ب ا}  َ   َ ِ   ً  َ  َ    َ  ُ  َ  ِ  َْ     ُ  َ  ْ َ   ُ َِ      َ   ُ  ِ َ  ِ  ٌ ن ك اال  م ن  الل و  و الل و  ع ز يز  ح ك يم    َ        ٌ  ِ  َ   ُ    َ   ِ      َ  ِ ً   َ [، فأمر ٖٛ]ا١تائدة:  {َ 
                                                                                ُ      اهلل عز وجل بقطع يد السارؽ، وصفة قطع يد السارؽ أهنا تكوف من ا١تفصل، مفصل اليد اليمٌت ت قطع، 

رب أسفلها ٍب ترض اليد يعٍت تض -                 ً طريقة الفقهاء قدٯت ا–فتشد اليد ٘تد حىت يظهر ا١تفصل ٍب توضع السكُت 
اليد ْتصاة لتنزؿ على السكُت؛ ألف الشخص رٔتا ىو الذي لو حسمها قد يكوف فيو ضعف لكي تنقطع 
مرة واحدة، و٬تب بعد قطعها حسمها وىذا ىو ا١تذىب، أي توضع ُب الزيت لكي ينقطع الدـ وال يستمر 

اٞتهات الطبية، وأفتوا  خروجو، وأما ُب زماننا ىذا فإف ىيئة كبار العلماء أفتوا بأف القطع يكوف عن طريق
سم يده وتقطع وٗتيط بدوف حسم الزيت فهذه  ُ                                       ّتواز التخدير فيكوف ىناؾ ٗتدير للسارؽ ٍب بعد ذلك ٖت                                                
الطريقة قدٯتة ٍب تبقى لو ببل يد بعد إفاقتو من البنج، وىذا الذي عليو العمل عندنا ُب احملاكم اآلف ُب 

 ا١تملكة.
                                            ُ           قيمتو ثبلثة دراىم. ىذاف اٟتديثاف دليل على أنو ي شًتط إلقامة  ا١تسألة الثانية: قولو: تقطع ُب ٣تن

حد السرقة أف يكوف ىناؾ نصاب للسرقة، وىذا بقوؿ ٚتاىَت أىل العلم، وٓب ٮتالف ُب ذلك إال داود وابن 
                                            ً                                                حـز فقالوا: إنو ال يلـز النصاب فكل من سرؽ شيئ ا يقطع بو. قالوا: ألف اآلية جاءت ُب كتاب اهلل عز وجل 

َ  و الس ار ؽ  و الس ار ق ة  ف اق ط ع وا أ ي د يػ ه م ا}طلقة غَت مقيدة. م  ُ  َ  ِ  َْ     ُ  َ  ْ َ   ُ َِ      َ   ُ  ِ                         ً        [، وٓب يقل: إذا بلغت نصاب ا أو غَت ٖٛ]ا١تائدة:  { َ     
ذلك، قالوا: وىذاف اٟتديثاف ال يدالف على اشًتاط النصاب؛ ألنو ٓب ينف القطع عما دوهنا قاؿ: قطع ُب 

، ٓب ينفها )تقطع اليد ُب ربع دينار(قاؿ صلى اهلل عليو وسلم: ٣تن قيمتو ثبلثة دراىم. قد يقطع فيما أقل، و 
عما دوهنا، والظاىرية رٔتا ُب ا١تفاىيم ٢تم عدـ قبوؿ لكل مفهـو إال بشروط مقيدة، ولكن ىذا القوؿ غَت 
مل على معٌت صحيح، وإال لكانت عبث ا يقوؿ النيب صلى اهلل عليو  ُ                               ً                        صحيح؛ ألف ىذه األدلة إ٪تا ال بد أف ٖت                                 

، لو قلت: إذف فربع دينار وٙتن دينار سواء. إذف كبلـ النيب صلى اهلل عليو )تقطع اليد ُب ربع دينار(لم: وس
             ً                                                                             وسلم يكوف عبث ا ليس لو فائدة، وكبلمو صلوات اهلل وسبلمو عليو منزه عن العبث، بل قد ثبت ُب رواية ُب 

، وإ٪تا ىذه مفهومها  ربع دينار فصاعًدا()إ٪تا تقطع اليد ُبصحيح مسلم أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٚٚٔٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

مفهـو حصر، ومفهـو اٟتصر شبو اتفاؽ بُت أىل العلم أف اٟتصر لو مفهـو وصيغ اٟتصر معروفة الثبلثة 
ً        ا١تشهورة منها: إ٪تا، إف ودخوؿ ما الكافة عليها، فا١تقصود أف اٟتديث صريح ُب مسلم وأف ىذا أيض ا صريح                                                                                      

 ط أف يكوف ىناؾ نصاب.بإعمالو أنو ال بد من اشًتا
رٛتو –ا١تسألة الثالثة: مقدار النصاب الذي تقطع بو اليد، مشهور ا١تذىب وىو قوؿ اإلماـ مالك 

أنو يلـز أف النصاب يقدر بواحد من ىذين االثنُت: إما ثبلثة دراىم، أو ربع دينار. كانت ُب عهد النيب  -اهلل
                                               ً  ختلف سعر الذىب والفضة يقولوف: إف كاف ا١تسروؽ ذىب ا صلى اهلل عليو وسلم متساوية، وُب وقتنا بعدما ا

                                                                           ُ             فنعترب بنصاب الذىب، وإف كاف ا١تسروؽ فضة فنعترب بنصاب الفضة، وإف كاف من غَت٫تا في نظر أقل ىذين 
، لاير( ٕٓٓ)                                      ً                                    النصابُت قيمة فيكوف ىو النصاب. سرؽ كرسي ا، نقوؿ على سبيل التقريب نصاب الذىب 

، فهذا أقل من لاير( ٓٓٔ)ووجدنا قيمتو  -وىذا على ا١تذىب–           ً  من سرؽ كرسي ا ، لاير( ٓ٘)ونصاب الفضة 
                                            ُ                                 نصاب الذىب، وأكثر من نصاب الفضة فعلى ا١تذىب ي قطع، ما السبب؟ أف العربة بأقلهما.

القوؿ الثا٘ب: أف العربة بالذىب ال الفضة. ألف اٟتديث الذي جاء عن النيب صلى اهلل عليو وسلم 
، فلو قلنا: إنو يقطع ٔتا ىو أقل منها وىو نصاب إ٪تا تقطع اليد ُب ربع دينار فصاعًدا()إ٪تا ىو ُب الذىب 

الفضة لكنا خالفنا ىذا اٟتديث؛ ألف ىذه قيمتو أقل من ربع دينار، وماذا قالوا ُب حديث ابن عمر؟ قالوا: 
ولذلك قاؿ ابن ىو من فهمو ىو، فهو الذي قيمو بثبلثة دراىم؛  -رضي اهلل عنهما–إف حديث ابن عمر 

ثبلثة دراىم. والتوجيو  -من باب تقييمو ىو–عمر: قطع النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب ٣تن قيمتو أو ٙتنو 
الثا٘ب وكبل٫تا صحيح: أنو ُب عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم كانت الثبلثة دراىم ىي ربع الدينار، أما ُب 

ثُت درىم أو أكثر. وىذا القوؿ ىو قوؿ الشافعية واختاره وقتنا اآلف رٔتا الربع الدينار يساوي أكثر من ثبل
                                                                        ً                  ٚتع من ا١تشايخ ومنهم الشيخ ابن سعدي ويومأ لو الشيخ تقي الدين ولكن ليس تصر٭ت ا، وأغلب القضاة ُب 

                                                                     ً                 احملكمة العليا عندنا يعملوف هبذا الرأي أي بنصاب الذىب وإف كاف ليس مستقر ا عند ٚتيع القضاة.
 *** المتن ***

؛ أف ُقريًشا أىمَّهم شأف المخزوميِة التي سرقْت، -رضي اهلل عنها-وعن عائشَة  - ٖٚ٘
فقالوا: َمن ُيكّلم فيها رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم؟ فقالوا: وَمن يجتريُء عليو إال أسامُة بن زيٍد؛ 
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ثم قاـ،  ُحدوِد اهلل؟()أتشفُع في حدٍّ من ِحبُّ رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، فكلَّمو أسامُة. فقاؿ: 
)إنَّما أىلَك الذين ِمن قَبلكم أنَّهم كانُوا إذا سرَؽ فيهم الشريُف ترُكوه، وإذا سرَؽ فاختطَب. فقاؿ: 

 .فيهم الضَّعيُف أقاُموا عليو الحدَّ، وأيُم اهلِل لو أف فاطمَة بنَت محمٍد سرقْت لقطعُت يَدىا(
 وتجحُده، فأمَر النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم بقطِع يِدىا.وفي لفٍظ: كانت امرأٌة تستعيُر المتاَع 

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

كاف ىذا ُب سنة فتح مكة، فإنو جيء   :(أف ُقريًشا أىمَّهم شأف المخزوميِة التي سرقتْ ) قولو:
و وسلم وىو من بامرأة ٥تزومية من بُت ٥تزـو وىي ابنة أخي أيب سلمة زوج أـ سلمة قبل النيب صلى اهلل علي

 أشراؼ قريش، وىذه ا١ترأة ابنة أخيو، فهذه ا١ترأة ا١تخزومية كانت تسرؽ.
فقالوا: َمن ُيكّلم فيها رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم؟ فقالوا: وَمن يجتريُء عليو إال ) قولو:
بت عند أىل السنن اٟتقيقة أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب يكلمو أسامة فقط، فإنو قد ث :(أسامُة بن زيدٍ 
كلمتو، فجاء أف ىذه ا١ترأة جاءت ألـ سلمة فكلمتها فكلمت النيب صلى   -رضي اهلل عنها–أف أـ سلمة 

، )لو أف فاطمة بنت ٤تمد سرقت لقطعت يدىا(اهلل عليو وسلم ُب شأهنا، فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
ُ  ِّ                                        فك ل م النيب صلى اهلل عليو وسلم من أكثر من جهة، ولكن رٔتا الذين كلموا أسامة إ٪تا ىم الرجاؿ من قريش،   

وىذا يدلنا على أف النيب صلى اهلل عليو وسلم إذا وصلت األمور ٟتد من اٟتدود فإنو ال يرقب ُب ذلك رضا 
 أحد إال اهلل عز وجل مع كرمو وحسن خلقو صلوات اهلل وسبلمو عليو.

ً                         أيض ا وابن حبو زيد بن حارثة  :(عليو وسلم أسامُة بن زيٍد؛ ِحبُّ رسوِؿ اهلل صلى اهلل) قولو:   –
 .-رضي اهلل عنو

 فقو الحديث:
ا١تسألة األؤب: أف اٟتدود إذا وصلت إلماـ ا١تسلمُت فإنو ال ٬توز إسقاطها، وإ٪تا ٬توز إسقاطها ُب 

 حاالت:
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 اٟتالة األؤب: ما أخذناىا من قصة حديث ماعز بأف يتوب صاحبها ويسًت نفسو وال ٮترب.
ُ                     اٟتالة الثانية: أف يسقط صاحب اٟتق حقو مثل حديث صفواف ١تا س رؽ متاعو من ٖتت رأسو                                                        
                            ُ                                                             فأخرب النيب صلى اهلل عليو وسلم فأ ٌب بو فحكم النيب صلى اهلل عليو وسلم أف تقطع يد السارؽ، فقاؿ: قد 

 اـ فإنو يسقط.، فإذا صاحب اٟتق عن اٟتق قبل وصولو إٔب اإلم)ىبل قبل تأتينا بو(عفوت عنو. فقاؿ: 
                                              ُ                                           اٟتالة الثالثة: قالوا: إذا تاب فاعل اٟتد قبل أف ي قدر عليو. أي قبل أف يصل األمر للقاضي أو من 

 ُب حكمو.
وباتفاؽ أىل العلم أف التوبة ُب باب اٟترابة تسقط اٟتد، ُب باب حد اٟترابة؛ ألف اٟتدود ٤تدودة 

من اٟتدود ففيها خبلؼ بُت أىل العلم، واٞتمهور  ليست كثَتة، ست أو سبعة أنواع من اٟتدود، وما عداىا
ً   على أف التوبة ال تسقط اٟتد قبل الوصوؿ للقاضي، واختار الشيخ تقي الدين أف التوبة تسقط اٟتد قياس ا                                                                                           

 على اٟترابة.
اٟتالة الرابعة: الشفاعة عند من وقف عليو أال يبلغ بو الوإب أو القاضي، وىذه ا١تسألة اختلف فيها 

ً           لم أيض ا، فلو أف أىل الع اطلع على امريء فعل جناية فهل األفضل لو أف يسًت عليو أـ أف األفضل أف  امرأ     
                                                                              ُ              يوصلو إٔب القاضي إلقامة اٟتد عليو؟ فيو كبلـ طويل ألىل العلم، والذي قرره احملققوف أف ي نظر لؤلصلح فإف 

ا أو ٨تو ذلك، وإف رأى أف  ُ                                                             ع لم أف األصلح لو وللمسلمُت إقامة اٟتد عليو فإنو يوصلو إما أف يكو  ً                         ف شاىد       
ً       ، فبل نقوؿ دائم ا: إف )ومن سًت مسلًما ُب الدنيا سًته اهلل يـو القيامة(األصلح السًت عليو فإنو يسًت عليو،               

ً                                                 األفضل السًت. وال نقوؿ: إف األفضل دائم ا إيصاؿ اٟتدود والشهادة هبا وإ٪تا التوسط بُت األمرين.                                   
يفعل فيها اٞتا٘ب ما يوجب اٟتد وال يقاـ عليو اٟتد، وما عدا ذلك  ىذه اٟتاالت األربعة ىي اليت

فإنو إذا وصلت اٟتد للقاضي غَت تائب صاحبو فإنو ٬تب تنفيذه، وال ٬توز إسقاطو، والشفاعة فيو شفاعة 
 ٤ترمة.

 :ا١تسألة الثانية: وىي قضية الشفاعة ُب اٟتدود ابتداء ىل ٕتوز أـ ال؟ نقوؿ: إهنا تنقسم إٔب قسمُت
القسم األوؿ: الشفاعة قبل وصو٢تا للقاضي أو للحاكم، فإنو مبٍت على ا٠تبلؼ الذي ذكرتو قبل 

 قليل والصحيح أنو ٬توز إف رأى أف ا١تصلحة ُب عدـ إيصالو.
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                                                                    ً   القسم الثا٘ب: بعد وصو٢تا للقاضي أو اٟتاكم، فهذه ال ٬توز الشفاعة فيها مطلق ا.
قضية جحد العارية ىل يقطع هبا أـ ال؟ مشهور ا١تذىب أف ا١تسألة الثالثة: وىي مسألة مهمة وىي 

                            ً                                                                 جحد العارية تقطع هبا اليد خبلف ا للجمهور، فإف اٞتمهور يقولوف: إف جحد العارية ال تقطع هبا اليد؛ ألنو 
قد اختل شرط من شرط السرقة وىو اٟترز، فإنو ٓب يؤخذ على وجو ا٠تفاء وٓب يؤخذ من حرز فبل يكوف 

                                       ً                              أف جحد العارية كأف يستعَت شخص من آخر شيئ ا ٍب بعد ذلك ٬تحده يقوؿ: ٓب تعطن سرقة. وا١تذىب 
رضي اهلل –   ً                                                                             شيئ ا. أف لو حكم السرقة من حيث القطع فتقطع يد جاحد العارية؛ ٢تذا اٟتديث لقوؿ عائشة 

الذين يروف : كانت امرأة تستعَت ا١تتاع وٕتحده فأمر النيب صلى اهلل عليو وسلم بقطع يدىا. واٞتمهور -عنها
أف جحد العارية ال يقطع وجهوا ىذه الرواية بأف قالوا: إف ىذه الصفة وصف ٢تا ال علة. فيكوف من 
األوصاؼ الطردية اليت ال تتعلق هبا األحكاـ، وصف طردي ُب وصف ينطرد وينعكس فتناط هبا األحكاـ 

ؿ: ىذه ا١ترأة كانت تفعل والسرقة، وىذا وصف طردي مثل لو قاؿ: ىي طويلة، ىي قصَتة. فكأهنا تقو 
جرمُت؛ سرقت ومن صفاهتا أهنا كانت ٕتحد العارية. واٟتقيقة أف ىذا التوجيو بعيد وفيو تكلف ١تاذا؟ ألف 

كانت فقيهة، بل إهنا من فقيهات الصحابة وىن قبلئل كعائشة، وزوجات النيب   -رضي اهلل عنها–عائشة 
فقيهة وىذا لفظها كما ُب البخاري، ومثل ما عددنا قبل  صلى اهلل عليو وسلم، وأـ الدرداء الصغرى وكانت

رضي –ربيبة النيب صلى اهلل عليو وسلم فإهنا كانت فقيهة، فعائشة  -رضي اهلل عنها–زينب بنت أيب سلمة 
فقيهة وتعلم إ٪تا العلة ىو ألجل جحد ا١تتاع. وبعض أىل العلم يقوؿ: إف جحد ا١تتاع تقطع لكن  -اهلل عنها

السرقة لكي تبقى الشروط ُب ٤تلها وإ٪تا ىو حد آخر غَت حد السرقة. لكن العقوبة مشاهبة لو، ال ألجل 
وىذا الذي ٯتيل لو الشيخ تقي الدين وىو متجو أنو حد مستقل؛ ألنو ا٩ترمت هبا شروط السرقة، ١تاذا قاؿ 

قاؿ: ىذا ليس سرقة  الشيخ تقي الدين ىذا الكبلـ؟ ١تا تكلم عن قضية ما ٮتالف القياس وإعماؿ النصوص
 وإ٪تا ىو أمر مستقل وىو حد منفصل عن حد السرقة و٬تب إعماؿ اٟتديث فيو.

ا١تسألة الرابعة: أف مفهـو ىذا اٟتديث التفريق بُت اٟتد والتعزير، فإف اٟتد ال ٬توز إسقاطو وال ٬توز 
ً                      جد ا وسيمر معنا ُب اٟتديث الشفاعة فيو ٓتبلؼ التعزير فيجوز للقاضي إسقاطو، واألحكاـ التعزيرية كثَتة   
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الذي بعده فيجوز للقاضي إسقاطها والعفو عنها، و٬توز الشفاعة فيها لتخفيفها أو إلسقاطها ١تفهـو ىذا 
 اٟتديث.

 *** المتن ***
 باب حد الخمر.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

 *** المتن ***
 عليو وسلم أُتي برجٍل قد ؛ أف النبيَّ صلى اهلل-رضي اهلل عنو-عن أنس بن مالٍك  - ٖٛ٘

شرب الخمَر، فجلَده بجريدٍة نحو أربعين. قاؿ: وفعلو أبو بكر. فلما كاف عمُر استشاَر الناَس؟ فقاؿ 
 عبد الرحمن؛ أخّف الحدوِد ثمانين، فأمَر بو عمر رضي اهلل عنو.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
كم على الرجل بأنو قد : (ٍل قد شرب الخمرَ أف النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم أُتي برج) قولو: ُ                      ٭ت 

 شرب ا٠تمر بواحد من فعلُت: 
                       ً             األمر األوؿ: أف يشرب شيئ ا فيذىب عقلو.

ُ            ً                   األمر الثا٘ب: أف يشرب شيئ ا ح كم بكونو ٜتر ا وإف ٓب يذىب عقلو.    ً                        
                                                           ً    ُ               وىذا األمر مفيد ُب التفريق بُت خبلؼ الفقهاء، فقد يشرب الشخص شيئ ا ال ي ذىب العقل مثل 
بعض أنواع البَتة اليت فيها ٜتر فنقوؿ: حكمها حكم ا٠تمر؛ ألف ما أسكر كثَتة فقليلو حراـ. فمن شر ىذا 

          ً           جاء أف كثَت ا من فقهاء  الشيء وٓب يذىب عقلو ما ٓب يكن بتأويل فإف كاف بتأويل فبل يقاـ عليو اٟتد فقد
                       ً              كاف يشربوف النبيذ تأوال  ُب ىذه ا١تسألة.  -رٛتهم اهلل–الكوفة 
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                   ُ                                                             ا١تسألة الثانية: ٔتا ي عرؼ شرب ا٠تمر؟ ٔتا ٭تكم على الشخص بأنو قد شرب ا٠تمر؟ قالوا: ٭تكم 
 على الشخص بأنو قد شرب ا٠تمر بثبلثة أمور: 

 األمر األوؿ: برؤيتو أنو قد فعل ذلك وإف ٓب يذىب عقلو. 
 األمر الثا٘ب: برؤية أثر ا٠تمر فيو وىو اإلسكار، بأف ذىب عقلو.

 األمر الثالث: الرائحة. أي باستنكاىو وشم رائحة ا٠تمر فيو.
                                                     ُ             ىذه األمور الثبلثة ىي اليت يثبت بأف الشخص قد شرب ا٠تمر في شهد عليو هبا.

ُ    ٨تو أي قريب ا، وجاء ُب رواية أيض ا ُب الصحيح: بأنو ج لد  :(ه بجريدٍة نحو أربعينفجلدَ ) قولو:                   ً                   ً          
          ً                 أربعُت. جزم ا على أنو أربعُت.

 أي وأبو بكر جلد شارب ا٠تمر أربعُت. :(قاؿ: وفعلو أبو بكر) قولو:
 رضي اهلل–١تا كثر شرب ا٠تمر عندىم استشارىم عمر  :(فلما كاف عمُر استشاَر الناَس؟) قولو:

 .-عنو
 .-رضي اهلل عنو–أي عبد الرٛتن بن عوؼ  :(فقاؿ عبد الرحمن) قولو:
وجاء ُب خارج الصحيح أف ٦تن  :(أخّف الحدوِد ثمانين، فأمَر بو عمر رضي اهلل عنو) قولو:

ً                                                أيض ا أنو قاؿ: إنو إذا شرب ىذى وإذا ىذى افًتى فيجلد  -رضي اهلل عنو–أشار عليو ّتلدىم ٙتانُت علي    
على عمل عمر فجلده  -رضي اهلل عنو–حد ا١تفًتي. أي القاذؼ فجلده عمر ٙتانُت، ٍب مشى عثماف 

قاؿ: جلد النيب صلى اهلل عليو وسلم وأبو بكر أربعُت وجلد عمر  -رضي اهلل عنو–ٙتانُت فلما جاء علي 
رضي اهلل –أف ٬تلد أربعُت مرة أخرى. وىذا ا٠تبلؼ بُت ا٠تلفاء  -رضي اهلل عنو–نُت فأمر علي وعثماف ٙتا

لد؟ على  -عنهم ُ         ُب تقدير حد شارب ا٠تمر جعل ألىل العلم خبلف ا كبَت ا ُب تقدير حد شارب ا٠تمر ٔتا ٬ت                            ً     ً                                      
 أقواؿ:

ُب عهد عمر  -عليهم رضواف اهلل–القوؿ األوؿ: أف شارب ا٠تمر ٬تلد ٙتانُت. إلٚتاع الصحابة 
 على ذلك. وىذا ىو مشهور ا١تذىب.
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 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 القوؿ الثا٘ب: أف اٟتد إ٪تا ىو أربعوف وما زاد عن األربعُت فإ٪تا ىو تعزير من عمر.
القوؿ الثالث: أنو ال حد لشارب ا٠تمر ُب تقديره. ىو حد ثابت لكنو ال حد ُب تقديره فمهما 

                                     ً  اجتهد اٟتاكم فيو فإنو اٟتد كلو يكوف حد ا.
 والذي عليو العمل عندنا ُب احملاكم ىو ا١تذىب وىو أف يكوف اٞتلد ٙتانُت جلدة.

 *** المتن ***
عن أبي بُردة؛ ىانئ بن نِيار البلوّي رضي اهلل عنو؛ أنو سمع رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو  - ٜٖ٘
 .)ال ُيجلد فوَؽ عشرِة أسواٍط، إال في حدٍّ من ُحدوِد اهلل(وسلم يقوؿ: 

 :ح ****** الشر 
 مفردات الحديث:

ىذا النهي يدؿ على أنو ال  :ال ُيجلد فوَؽ عشرِة أسواٍط، إال في حدٍّ من ُحدوِد اهلل() قولو:
٬توز، وبناء على ذلك من جلد فوؽ عشر فإنو يكوف قد تعدى، فلو ترتب على ىذا اٞتلد تلف عضو من 
                                                   ً                         ُ           ُ         األعضاء فإنو يضمن، وذكرنا قبل أف الفعل إذا كاف عدوان ا لـز منو الضماف، ٔتا رٔتا ل ـز منو أف ي قتاد من 

)ال ٬تلد فوؽ ألىل العلم توجيو ُب ىذا اٟتديث فإف قاؿ: ا١تعتدي وىو القود؛ ألنو خالف النهي، لكن 
)إال ُب حد من ، اختلفوا ُب معٌت قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: عشرة أسواط إال ُب حد من حدود اهلل(

، فقيل: إف ا١تراد باٟتدود ىي اٟتدود احملددة من العقوبات وىي الزنا، وشرب ا٠تمر؛ ألهنا ٤تددة حدود اهلل(
                                               ً                                 عُت ُب اٞتلد، فغَت ىذه اٟتدود ال ٬توز اٞتلد فوؽ عشر مطلق ا حىت التعازير ال ٬توز. وىذا ا١تذىب بعدد م

رضواف –فإف ا١تذىب ال ٬توز التعزير بأكثر من عشر جلدات إال ُب اٟتدود وثبلث جرائم؛ لفعل الصحابة 
ّ                     وىو من وطئ أمة زوجتو، وعد وا جرٯتتُت أخريُت كذلك. -اهلل عليهم                          

، أي عقوبة وليس ا١تراد باٟتد اٟتد الذي )إال ُب حد من حدود اهلل(ثا٘ب: أف ا١تراد بقولو: القوؿ ال
 ىي العقوبات احملددة فحسب. وقد ذكرت قبل أف اٟتد يطلق على معنيُت: 



 

 
 

ٔٔٛ
ٗ 

 شرح عمدة األحكاـ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ا١تعٌت األوؿ: إما أف يطلق على سائر العقوبات سواء كانت تعزيرية أـ حدية مقدرة، وىذا ىو ا١تعٌت 
 العاـ للحدود.

ا١تعٌت الثا٘ب: العقوبات احملددة من الشارع، ىناؾ عقوبات حددىا الشارع وىي ست عقوبات أو 
. فهذا ىو ا١تعٌت ا٠تاص.  ً        ً                     سبع أو ٙتاف عند من أدخل جحد العارية فجعلو حد ا منفصبل                                             

ؽ فأما من قاؿ: إف معٌت حد من حدود اهلل ا١تعٌت ا٠تاص وىو ا١تذىب فقالوا: إنو ال ٬توز التعزير فو 
عشرة إال ُب ثبلث جرائم غَت اٟتدود، وأما من قاؿ بالقوؿ الثا٘ب وىو األقرب واختيار الشيخ تقي الدين 
وقوؿ ا١تالكية والرواية الثانية ُب ا١تذىب وىو الذي عليو العمل عندنا ُب احملاكم أنو ٬توز الزيادة على عشر 

يعٍت شخص جٌت جناية ال توجب حد  جلدات ُب سائر اٟتدود بشرط أال ٬تاوز اٟتد الذي من جنسها،
الزنا مائة جلدة بأف يكوف قد عاكس فتاة أو ١تس امرأة أو باشر و٨تو ذلك فعلى ا١تذىب ال ٬توز تعزيره أكثر 
من عشرة، ولكن نقوؿ: ٬توز تعزيره بأكثر من عشرة بشرط أال تصل للحد الذي ىو من جنسها إذا كاف 

ً      لتعزير باٞتلد إٔب مائة جلدة، ومثلو شرب ا٠تمر فمن باشر بعض ا ٦تا األشد وىو الزنا مائة فبل ٬توز وصوؿ ا                                                      
يتعلق با٠تمر كشرائها و٨توه فنقوؿ: إنو يعاقب باٞتلد بشرط أال يصل إٔب ٙتانُت. عند من يرى أف حد ا٠تمر 

 ٙتانوف جلدة.
.                                              ً بذلك نكوف ْتمد اهلل عز وجل أهنينا باب اٟتدود كامبل 

 سؤاؿ ورد للشيخ:
 ؟.ٖٓ:ٙ٘]...[  س:
كثَت من اإلخواف يقرأ ُب كتب ا١تذىب يقوؿ: إف ىذه رواية ُب مذىب أٛتد، أو رواية عن أٛتد   جػ:

          ُ                                                                               و٨تو ذلك. وي شكل عليو ىذا ا١تصطلح فهل كل مسألة نقوؿ فيها: رواية عن أٛتد تكلم أٛتد فيها؟ نقوؿ: 
يها أو نص عليها، ولذلك يقوؿ ابن ال، غَت صحيح، ليس كل مسألة قيل: رواية عن أٛتد، تكلم أٛتد ف

                                                                               ً    السبكي ُب شرح ٚتع اٞتوامع: إف من عجائب مذىب اإلماـ أٛتد أهنم ينسبوف اجتهاد أصحابو قوال  لو 
فيقولوف: ىذا قوؿ أٛتد. فهم ينسبوهنا رواية، ىذا مصطلح عند اٟتنابلة ولذلك ٕتد ُب بعض ا١تسائل 

كن أف يقوؿ الشخص عشرة أقواؿ ُب ا١تسألة، إذا كاف الشافعي يقولوف: ىذه ا١تسألة فيها عشر روايات. ال ٯت



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٘ٛٔٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ً     ُ             ١تا قاؿ ُب ٨تو من عشر مسائل فقط أو أكثر بقليل: فيها قوالف. ش نع تشنيع ا شديد ا وأ لفت فيها كتب        ً        ُ                                                        
                                                                                ُ         مفردة، أبو العباس بن القاص لو رسالة مطبوعة ُب القولُت، وألف فيها أبو حامد الغزإب ط بعت ٝتاىا 

ً                                                                    ، وألف فيها أيض ا القفاؿ، وألف فيها ا١تناوي صاحب فرائد الفوائد ُب آخره حقيقة القولُت، لُت()حقيقة القو                
إذف ليس أٛتد الذي قاؿ ىذه الروايات العشر، وإذا وجدت ُب ا١تسألة روايتاف أو ثبلث، ما معٌت كلمة 

 رواية؟ ىذه الرواية ىي واحد من أربعة أشياء وقوهتا هبذا الًتتيب:
ؿ من الروايات: قد تكوف الرواية منصوص اإلماـ أٛتد، فإذا نص اإلماـ أٛتد على مسألة النوع األو 

                       ُ                                                                      فإف نصو على ىذه ا١تسألة ي عد رواية بل ىو أقوى الروايات، ولذلك عندما نقوؿ: الرواية األؤب كذا وىي 
ك: يقوؿ منصوصو، أو نص عليو. إذف ىذا من عبلمات الًتجيح أف تقوؿ: إف أٛتد نص عليو. مثاؿ ذل

اإلماـ أٛتد: إف من ٚتع بُت ا١تغرب والعشاء إف كاف ألجل ا١تطر فالتقدٙب أفضل وإف كاف ألجل السفر 
فالتأخَت أفضل. ىذا نص صريح أف اٞتمع ألجل ا١تطر التقدٙب فيو أفضل، يقوؿ صاحب اإلنصاؼ: ونص 

ودة ُب التمهيد وُب غَته؛ ألف أبا عمر بن                   ُ                                         ُب رواية األثـر أنو ي كره تأخَت اٞتمع ألجل ا١تطر. ورواية األثـر موج
                                                                            ُ   عبد الرب ينقل أغلب الروايات بالنص، وأغلب كتاب األثر مفقود ال يوجد إال الطهارة ط بع.

النوع الثا٘ب من الروايات: تسمى ما كاف من باب اإلٯتاء، حىت ُب األصوؿ والعلل ١تا يتكلموا عن 
أو من باب اإلٯتاء. اإلٯتاء ما ىو؟ أف يكوف كبلـ أٛتد العلة ا١تنصوصة يقولوف: إما أف تكوف منصوصة 

: قاؿ أٛتد: يعجبٍت كذا. قولو ىذا  ً       ً                               ٤تتمل ألمرين فا١ترجح منها يسمى إٯتاء، وأحيان ا ال يكوف مرجح ا، مثبل              ً                                        
قالوا: يدؿ على أنو يرى استحبابو. وبعضهم يقوؿ: يعجبٍت أي ٬تب. إذف أصبح لنا روايتُت من قوؿ أٛتد 

د، ١تا قاؿ: يعجبٍت. نقوؿ: الرواية األؤب: أنو مستحب. الرواية الثانية: أنو واجب. كبل٫تا إٯتاء، منصوص واح
بل آتيك بأعجب من ذلك عندما يأٌب أٛتد يسأؿ عن مسألة فيقوؿ: ال أدري. وألفاظ التوقف عن أٛتد 

: ١تاذا أٛتد كلما سئل يكثر   ً                ً                                               ٨تو ا من ٜتسة عشر لفظ ا أو أكثر وكثَت التوقف أٛتد، ولذلك ١تا قيل للميمو٘ب
من ال أدري؟ قاؿ: لعلمو با٠تبلؼ. فكاف يكثر من التوقف، فأي مسألة توقف فيها أٛتد ذكر أبو عبد اهلل 
مل على روايتُت؛ اٞتواز، وعدمو، إذف ٕتد  ُ                                     ابن حامد بن مفلح وكثَتوف أف كل مسألة توقف فيها أٛتد ٖت                                                    

ية ال ٬توز، من أين أتيتم بالروايتُت؟ قالوا: ألنو قاؿ: ال أدري. إذف انتبو ا١تسألة فيها روايتاف ٬توز والرواية الثان
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 شرح عمدة األحكاـ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ً                                       ليس كل رواية منصوص عليها وليس كل رواية معموؿ هبا أيض ا، فقد تكوف بعض الروايات غَت معموؿ هبا،                                                    
٬توز. وىنا أشَت ١تسألة مهمة: ١تا سئل اإلماـ أٛتد عن حل السحر بالسحر؟ ُب الرواية األؤب: قاؿ: ال 

 .ٖٚ                                                                      ُ              وسئل مرة أخرى قاؿ: ال أدري. ىو قصده ببل أدري يعٍت ما أدري ما ىذا الفعل الن شرة ىذه ال ٕتوز
  

 

 
 .ا            ً أف عنده موعد  بمن الروايات؛ ألف ا١تغرب أذف واعتذر الشيخ  والرابع النوع الثالث ا١تفرغ: ٓب يكمل الشيخ ٖٚ



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٚٛٔٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 ٙٗالشريط: 
 *** المتن ***

 كتاب األيماف والنذور.
 باب األيماف.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

بذكر كتاب األٯتاف والنذور، وقد جرت  -رٛتو اهلل–بدأ الشيخ  :)كتاب األيماف والنذور( قولو:
أف يقرنوا ىذين البابُت: باب األٯتاف وباب النذور؛ لوجود الشبو بينهم ُب كثَت  -رٛتهم اهلل–عادة الفقهاء 

من األحايُت فإف األٯتاف قد تنقلب إٔب نذور ُب بعض صورىا، والنذور تأخذ حكم األٯتاف ُب كثَت من 
لم بعد قليل عن صور األٯتاف، وصور النذور يتبُت لنا كيف أف األٯتاف تنزؿ منزؿ النذور صورىا، وعندما نتك

                                                          ً               ُ         ً     ُب بعض صورىا وذلك ُب صورة إذا حلف على طاعة ٤تضة فإهنا تكوف نذر ا، وكيف النذور ت عترب أٯتان ا من 
 حيث اٟتكم ُب صور ومن حيث الكفارات وغَتىا ستأٌب ُب ٤تلها.

 تعريف األيماف:
ف ىي اٟتلف باهلل عز وجل، أو باسم من أٝتائو سبحانو وتعأب على فعل أمر، وبذلك يتبُت األٯتا

لنا أف الشخص إذا حلف باهلل عز وجل فإنو ال ٮتلو من أمرين، ألننا قلنا: اٟتلف على فعل أمر، فحلفو باهلل 
 عز وجل ال ٮتلو من أمرين:

ال  -رٛتهم اهلل–قضى، والفقهاء األمر األوؿ: أف يكوف اٟتلف على أمر ماض قد مضى وان
يتحدثوف عنو ُب باب األٯتاف والنذور وإ٪تا يتحدثوف عنو ُب باب القضاء حينما يتكلموف عن اليمُت 
ً                                                    وأحكامها ُب إثبات اٟتق، وكوهنا ٯتين ا غموس ا وغَت ذلك؛ ألهنم يتكلموف ُب باب األٯتاف عن الكفارات وكل       ً                               

          ً                                           ة فيو مطلق ا، إذ من حلف على أمر قد مضى ال ٮتلو من حاالت:ٯتُت على أمر قد مضى وانقضى فبل كفار 
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 شرح عمدة األحكاـ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

اٟتالة األؤب: أف يكوف قد حلف على شيء قد باف لو صدقو، ىو صادؽ فيو، ٍب تبُت صدقو ُب 
                              ً         ذلك فبل شك أنو ٓب ٭تنث، وىذه ٯتين ا باإلٚتاع.

ا ٭تلف على الظن،                                               ً                    اٟتالة الثانية: أف يكوف قد حلف على أمر يظن صادق ا فيو ٍب تبُت كذبو، ىن
ً                         فنقوؿ: إف ىذه أيض ا ال كفارة فيها. مثل عمر  ١تا قاؿ: واهلل لقد نافق يا رسوؿ اهلل. ىو  -رضي اهلل عنو–                

 حلف على ظنو وسنشَت للحلف على الظن ُب قصة سليماف عليو السبلـ.
اليت  اٟتالة الثالثة: أف ٭تلف على أمر قد مضى وىو يعلم كذب نفسو ُب ذلك، فهذه اليمُت ىي

تسمى باليمُت الغموس، ٝتيت بذلك؛ ألهنا تغمس صاحبها، وسيأٌب معنا بعد قليل اٟتديث ُب التحليل 
                                    ً                                                        منها، واليمُت الغموس ال كفارة فيها خبلف ا للشافعي وحده فإنو يرى أف اليمُت الغموس وىي على أمر ماض 

وقد جاء ُب حديث ابن مسعود وغَته يعلم كذب نفسو فيها فإنو فيها كفارة، والصحيح أنو ال كفارة فيها، 
، وذكر )ثبلث ال كفارة فيها(، أو قاؿ: )اليمُت الغموس ال كفارة فيها(أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

 منها اليمُت الغموس.
                         ً                                                     اٟتالة الرابعة: أف ٭تلف لغو ا أي خرجت اليمُت من غَت قصد منو مثل يقوؿ شخص: ىل كنت ُب 

                          ً                                        واهلل ما كنت كذلك. فهنا لغو ا ُب ماض، وسيأٌب اللغو ُب ا١تستقبل بعد قليل.بيت فبلف؟ فيقوؿ: ال، 
                      ً                                                       إذف ففي اٟتاالت األربع ٚتيع ا ال كفارة فيها على الصحيح وخالف الشافعي ُب واحدة وىي ُب 

 اليمُت الغموس.
ب                                                                    ُ          األمر الثا٘ب: أف يكوف اٟتلف على أمر مستقبل. وىي اليت فيها الكفارة ولكن ي شًتط لكي ٕت

 الكفارة فيها شروط:
ا للتلفظ باليمُت  ا لليمُت، ٔتعٌت أنو يكوف قاصد  ً                 الشرط األوؿ: ال بد أف يكوف عاقد                            ً ذ ك م  }                             ُ  ال  يػ ؤ اخ   ُ  ُ  ِ  َ  ُ  َ 

ًب   األ  ٯت  اف   ذ ك م  ٔت  ا ع ق د  َْ َ  َ الل و  ب الل غ و  ُب  أ ٯت  ان ك م  و ل ك ن  يػ ؤ اخ  ْ   ُ ُ  ْ    َ   َ ِ   ْ  ُ  ُ  ِ  َ  ُ   ْ  ِ  ََ   ْ  ُ  ِ َ ْ  َ ِ   ِ  [، ولذلك فإف اللغو ُب اليمن علىٜٛ]ا١تائدة:  {    ُ   ِ    ْ 
من –األمر ا١تستقبل ىو أف تصدر اليمُت منو وىو اٟتلف باسم اهلل عز وجل من غَت قصد منو، كأف يقوؿ 

                                ً              ً                     : واهلل ال دخلت البيت. وىو ليس منشئ ا ٢تا، ليس راغب ا باٟتلف وإ٪تا ىي خرجت -غَت نية إنشاء اليمُت
 ُت نوعاف: على لسانو من غَت قصد منو، وبذلك يتبُت لنا من باب الربط أف لغو اليم



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٛٔٔ
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 النوع األوؿ: أف تكوف على أمر ماض.
 النوع الثا٘ب: أف تكوف على أمر مستقبل.

وُب كبل النوعُت ال كفارة فيها ال على ا١تاضي، وال على األمر ا١تستقبل، وكبل٫تا ٗترج من غَت قصد 
 منو وال إرادة.

                                                                                 الشرط الثا٘ب: ال بد أف تكوف اليمُت ا١تكف رة باهلل عز وجل، أف يكوف اٟتلف فيها باسم اهلل عز 
وجل أو اٟتلف بصفة من صفاتو سبحانو وتعأب البلزمة لو، ولذلك يقولوف: إنو من حلف بغَت اهلل عز وجل 

أنو إذا فسدت الوسيلة فسد ما  فبل تنعقد ٯتينو وال يلزمو الكفارة، ما السبب؟ أف القاعدة الشرعية عندنا:
ُ                                                                                         ت وصل هبا إليو، فلما حكمنا أف ىذه اليمُت اليت بغَت اهلل عز وجل كمن ٭تلف بالبلت والعزى واألمانة وغَت 
ا أف  ً      ذلك فإهنا ال تنعقد هبا اليمُت، وال تكوف فيها كفارة، وإ٪تا ذكر بعض الفقهاء وىذا كبلمهم ضعيف جد                                                                                       

سلم وحده فيو كفارة مع النهي عنو، وىذا القوؿ ضعيف ال وجو لو، بل إف كل اٟتلف بالنيب صلى اهلل عليو و 
 .-رضي اهلل عن اٞتميع–ٯتُت بغَت اهلل عز وجل ال تنعقد كما سيمر معنا ُب حديث ابن مسعود وغَته 

 ومفيد أف نعرؼ كيف يكوف التلفظ بباسم اهلل عز وجل ُب اليمُت، نقوؿ ٢تا حاالت:
                                                  ُ            أظهر ما يكوف اٟتلف باهلل عز وجل وأجبله ببل إشكاؿ ىو أف ي ظهر اسم اهلل اٟتالة األؤب: وىي 

عز وجل ويأٌب ْترؼ القسم: الواو، والباء، والتاء، واهلل، تاهلل، باهلل ألفعلن كذا، من أتى هبذه اٟتالة فإهنا 
         ً                     تكوف ٯتين ا مكفرة إذا حنث فيها.

حلفت. أو قاؿ: قسم ألفعلن كذا. فمشهور اٟتالة الثانية: إذا ٓب يصرح با١تقسم بو كأف يقوؿ: 
ا١تذىب وىو قوؿ اٞتمهور أنو إذا ٓب يصرح با١تقسم بو فقاؿ: حلفت أو ٨تو ذلك من العبارات أو ٯتُت فإهنا 

         ً                                         ُ                       ً  تعترب ٯتين ا الزمة ُب حاالت، وتكوف مكفرة ُب حاالت، إذا ٓب ي صرح با١تقسم بو تكوف ٯتين ا.
تى ّتواب القسم مثل قاؿ: ألفعلن. من غَت واهلل، وال حلفت، وال اٟتالة الثالثة: إذا أضمر القسم وأ

                                                                              ً          ٯتُت، وال قسم، وال غَت ذلك من األلفاظ وإ٪تا قاؿ: ألفعلن كذا. فمشهور ا١تذىب أهنا ليست ٯتين ا وال تلـز 
                                                                          ً                   فيها كفارة إذا حنث، واختار بعض أىل العلم وىو الشيخ تقي الدين أهنا تكوف ٯتين ا بشرط أف يقصد بذلك

                                                       ً                             ُ        إلزاـ نفسو، مثل الذي يقوؿ: ال أدخل بيت فبلف. أو ألضربن فبلن ا. من باب التأكيد فنقوؿ: ىنا ي شرع لك 



 

 
 

ٜٔٔ
ٓ 

 شرح عمدة األحكاـ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

                                                                  ُ                          أف تكفر عن ٯتينك إذا حنثت. واٞتمهور إف ٓب يكن أغلبهم أهنم يقولوف: إذا أ ضمر ا١تقسم بو فإهنا ال تكوف 
    ً  ٯتين ا.

مُت واهلل، وال ٔتعناىا بإضمار ا١تقسم بو وإ٪تا تأٌب اٟتالة الرابعة: اٟتلف بغَت صيغتو، يعٍت ال تأٌب بي
بغَت صيغتو وذلك إما بأف ٕتعلو على صيغة التعليق أو أف ٕتعلو على صيغة اٞتزاء، وصيغة التعليق كأف يقوؿ: 
زوجتو طالق إف فعل كذا وكذا. فهنا أتى بصيغة التعليق لكن معناه اليمُت لكي ٯتنع نفسو، أو ٭تث نفسو 

                                   ً                                          ا األمر، إذف ىنا حلف لكن ىل تكوف ٯتين ا؟ سنذكره بعد قليل، والفقهاء يقولوف: اٟتلف على فعل ىذ
بالطبلؽ لو صيغتاف. اليت ذكرهتا قبل قليل ىذا يسمى حلف لكن ىل يأخذ حكم اليمُت أـ ال؟ ىو الذي 

ب اٞتزاء كأف سنذكره من باب ا٠تبلؼ، ألنو ىنا أراد أف يلـز نفسو أو ٯتنعها، وإذا أراد أف ٬تعلو من با
                                                                 ً                       يقوؿ: الطبلؽ يلزمو ألفعلن كذا. وىنا يسمى اٟتلف بغَت صيغتو ىل يكوف ٯتين ا أـ ال؟ اٞتمهور أنو ليس 
بيمُت وإ٪تا يلـز التعليق فيو، واختار الشيخ تقي الدين وىو الذي عليو الفتوى ُب ىذه الصيغة أف الشخص 

و الًتغيب، أو الًتىيب، أحد األمور األربعة ىذه            ً                                    إذا علق شيئ ا وكاف قصده ا١تنع، أو كاف قصده اٟتث، أ
             ً                                                                                  فإهنا تكوف ٯتين ا. واٟتقيقة أف ىذا القوؿ إذا قيل بو فإف فيو توسعة على ا١تسلمُت عظيمة، وقد جاء عن ابن 

                      ً     ً                                ً          أنو قاؿ: كل من منع أمر ا حبلال  لو وحرمو على نفسو فإهنا تكوف ٯتين ا مكف رة.  -رضي اهلل عنهما–عباس 
وس وغَته من فقهاء التابعُت أهنم حكموا بأف تعليق الطبلؽ والعتاؽ وغَته أنو لو حكم اليمُت وثبت عن طا

 بشرط أف يكوف يقصد بو أحد األمور األربعة: اٟتث، ا١تنع، الًتغيب، الًتىيب. 
 *** المتن ***

قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنو-عن عبد الرحمن بن َسُمرة  - ٖٓٙ
)يا عبَد الرحمن بَن سُمرة! ال تسأِؿ اإلمارَة؛ فإنك إف ُأعطيتها عن مسألٍة، وُِكلَت إليها، وإف م: وسل

ُأعطيَتها عن غيِر مسألٍة، ُأِعنَت عليها، وإذا حلفَت على يميٍن فرأيت غيَرىا خيًرا منها، فكفّْر عن 
 .َيمينك، وائِت الذي ىو خيٌر(

 :*** الشرح ***
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 مفردات الحديث:
يا عبَد الرحمن بَن سُمرة! ال تسأِؿ اإلمارَة؛ فإنك إف ُأعطيتها عن مسألٍة، وُِكلَت إليها، ) :قولو

النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ لعبد الرٛتن بن ٝترة: ال تسأؿ  :(وإف ُأعطيَتها عن غيِر مسألٍة، ُأِعنَت عليها
ُ                                 التقدـ على الناس واإلمرة عليهم فإف من سأؿ األمرة على الناس و كل إٔب نفسو فيها، وال شك أف الشخص                                                           
        ً                                              ُ                                  يكوف ضعيف ا، وأما إف جاءتو ىذه اإلمارة من غَت مسألة فإنو ي عاف من اهلل عز وجل ويوفق ويسدد منو 

                   ُ               ٓب يسأؿ اإلمارة وإ٪تا أ عطي إياىا فوٕب  -رضي اهلل عنو–تعأب، ولذلك فإف عبد الرٛتن بن ٝترة سبحانو و 
ً                              ً                                             على اٞتيوش قائد ا ففتح اهلل عز وجل على يديو ببلد ا كثَتة من خرساف وكابوؿ وغَت٫تا كانت على يد عبد               

أنو ١تا ٓب يسأؿ اإلمارة فإنو الرٛتن بن ٝترة، وقد علم النيب صلى اهلل عليو وسلم بوحي اهلل عز وجل لو 
كاف على ىذه اٟتاؿ، ٍب ُب آخر أمره اعتزؿ األمر ورجع   -رضي اهلل عنو–         ً                  سيكوف موفق ا وىو كذلك، فإنو 

 . -رضي اهلل عنو–إٔب البصرة وتوُب فيها 
وىذا يدلنا على مسألة مهمة وىي من اآلداب وإف ٓب تكن من الفقو: أف الشخص منهي على 

                                              ً                           مطلق السؤاؿ، يعٍت مطلق السؤاؿ أف تسأؿ الناس شيئ ا منهي لكن ليس هني ٖترٙب وإ٪تا  سبيل اإلطبلؽ عن
قد يكوف هني كراىة، أو هني ٖترٙب ُب بعض الصور، ولذلك ثبت ُب غَت ما حديث أف النيب صلى اهلل عليو 

ىذه الكلمة                                                                                 وسلم ١تا بايع أصحابو بايعهم على أمور وأسر  كلمة فسمعها بعض الصحابة دوف بعض وكانت 
، واٟتديث ُب الصحيح، فثبت عن غَت واحد كأيب بكر )وأال تسألوا الناس شيًئا(اليت أسرىا أف قاؿ فيها: 

أنو كاف يسقط سوطو وىو على ظهر بعَته فبل  -رضواف اهلل عليهم–وأيب أمامة وٚتاعة من كبار الصحابة 
                       ً   ط لكي ال يسأؿ الناس شيئ ا. يسأؿ صاحبو أف يناولو إياه، وإ٪تا ينزؿ بنفسو ويتناوؿ السو 

إذف مطلق السؤاؿ منهي عنو بل إف بعض أىل العلم بالغ ُب ىذه ا١تسألة حىت إف اإلماـ أٛتد قاؿ: 
والتذلل أرخص ٕب ُب السعر. فإنو  -ليس من باب ا١تماكسة–إنك إذا قلت لشخص من باب السؤاؿ 

             ُ                ًتي منك إال أف ت رخص وىكذا فهذا يقوؿ: ىذا داخل ُب مطلق النهي. لكن من باب ا١تماكسة لن أش
مدحو وقاؿ: ىذا من ٘تاـ العقل.  -رضي اهلل عنو–٦تاكسة، فهذا بالعكس فقد جاء عن عبد اهلل بن جعفر 
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لكن من باب التضرع للبائع أف تقوؿ لو: خفض ٕب ىذا السعر. يقوؿ أٛتد: ىذا منهي عنو. ال تسأؿ من 
ً              السـو وما ُب حكمو، ولذلك اإلنساف دائم ا ٭ترص على أال باب السؤاؿ، وإ٪تا من باب البيع والشراء،                                    

 يسأؿ مطلق السؤاؿ.
وىناؾ نوع من السؤاؿ منهي عنو ومن صوره: أف يسأؿ ا١ترء التقدـ على الناس، وقد يكوف ىذا 
التقدـ ُب أمر من أمور الدنيا، مثل أف يتقدـ على الناس ٔتنصب، أو قيادة، أو إمارة، فهذا منهي عنو 

ً                     ً                           ً       وإما أف يكوف التقدـ أيض ا ُب أمور الدين أحيان ا، فيحرص الشخص أال يكوف متقدم ا قدر  ٓتصوصو،                       
                           ُ       قاؿ: لقد وددت أف ىذا العلم ب ث عند  -رٛتهم اهلل–استطاعتو، ولذلك جاء عن غَت واحد من السلف 

من الصوفية                                                              ً                الناس وٓب ينسب ٕب منو حرؼ. ألف عدـ تقدمك ليس معناه أنك تكوف مبلمي ا كطريقة ا١تبلمية 
ً                                    ُ                                     وإ٪تا يبث ا١ترء علم ا ويظهر ما عنده ولكن ال ٭ترص على أف ي نسب لو وحده وإ٪تا ا١تقصود تبليغ كبلـ اهلل                  
ُ                      عز وجل، فمن ع ٍت على التقدـ ُب ىذا األمر فقد يصاب ُب نفسو من األثر من ع جب و٨توه الشيء الكثَت،                                                      ُ             

 لم عنو النووي وغَته وليس ىذا ٤تلو.وقد أطاؿ أىل العلم على ىذا ا١تبدأ إطالة كبَتة، وتك
: ىذا من باب تسمية ا١تفعوؿ باسم ا١تصدر أي إذا حلفت على (وإذا حلفَت على يمينٍ ) قولو:

أمر ٤تلوؼ عليو؛ ألف اليمُت ليست ىي احمللوؼ عليها وإ٪تا شيء ٤تلوؼ عليو، فهذا من باب ا١تصدر، 
ذكرىا بعد قليل، أي ال يشًتط أف تكوف بصيغة اليمُت: وىذه ستفيدنا ُب ا١تسألة الفقهية األخَتة اليت سن

 واهلل، وإ٪تا ٔتطلق اٟتلف.
وىذا التقدير ُب ا٠تَتية إ٪تا ىو للشخص نفسو فيشمل ذلك  :(فرأيت غيَرىا خيًرا منها) قولو:

 ثبلثة أمور:
نقوؿ: األمر األوؿ: إذا حلف ا١ترء على ترؾ واجب أو فعل ٤تـر فبل شك أف ا٠تَت أف ٭تنث، وىنا 

 ٬تب عليك أف ٖتنث وتكفر عن ٯتينك.
األمر الثا٘ب: أف ٭تلف على ترؾ مسنوف أو فعل مكروه فبل شك أف األفضل أف ٭تنث، ومثاؿ 
ذلك: قالوا: لو قاؿ رجل: واهلل ألطلقن فبلنة. يعٍت زوجتو فالتطليق مكروه ٟتديث ٤تارب بن دثار عن ابن 
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حلف على أف يطلق امرأتو، األفضل لو أف يكفر عن ٯتينو  ، فمن)أبغض اٟتبلؿ عند اهلل الطبلؽ(عمر: 
 و٭تنث. 

األمر الثالث: أف ٭تلف على ترؾ مباح فيجوز لو أف ٭تنث، كأف يقوؿ: ال أكلت، ال شربت. 
فيجوز لو اٟتنث، مباح لو اٟتنث فإف رأى ا٠تَتية ُب مصلحتو كأف يشق على نفسو فيكوف ىنا ىو األفضل، 

يم    َ ي ا}: ولذلك قاؿ اهلل عز وجل ك  و الل و  غ ف ور  ر ح  ٌ  أ يػ ه ا الن يب   ٓب   ٖت  ر ـ  م ا أ ح ل  الل و  ل ك  تػ ب ت غ ي م ر ض ات  أ ز و اج    ِ  َ   ٌ  ُ  َ   ُ    َ   َ  ِ  َ  ْ  َ  َ   َ  ْ  َ   ِ  َْ َ    َ  َ  ُ        َ  َ   َ  ُِّ َ ُ  َ ِ   ِ        َ    َ 
ك م  و ى و  ال ع ل يم  اٟت  ك يم   (ٔ) ُ    َْ ِ  ُ ق د  فػ ر ض  الل و  ل ك م  ٖت  ل ة  أ ٯت  ان ك م  و الل و  م و ال   ِ َ  ْ   َ  ُ َ   ْ  ُ َ  ْ  َ  ُ    َ   ْ  ُ  ِ َ ْ  َ  َ  َِ   ْ  ُ  َ  ُ      َ  َ  َ   ْ منع عن [، فكل من ٖ، ٔالتحرٙب: { ]َ 

ً    ُ                     نفسو أمر ا مباح ا أ بيح لو أف ٭تنث ُب ٯتينو.      ً         
، واهلل  األمر الرابع: قالوا: إذا حلف على فعل طاعة. يقوؿ: واهلل ألصلُت السنة الراتبة كل يـو
، أو واهلل ألصومن عاشوراء ىذه السنة. مثبل  إذف مطلق سواء                                     ً                                     ً               ألصومن ا٠تميس واٞتمعة من كل أسبوع. مثبل 

                                               ً                           رة، ىذا النوع من اليمُت مشهور ا١تذىب أهنا تكوف نذر ا حكمو حكم نذر التربر، ونذر مكررة أو ليست مكر 
التربر ٬تب الوفاء بو، فمشهور ا١تذىب أنو ال ٬توز لك أف ٖتنث فيو ٬تب أف تفي بو إال ُب حالة واحدة 

 عندما تعجز عنو أو يشق عليك مشقة كبَتة كما سيأٌب.
   ِّ          فكف ر أي افعل : (كفّْر عن َيمينك، وائِت الذي ىو خيرٌ فرأيت غيَرىا خيًرا منها، ف) قولو:

ذ ك م  الل و  ب الل غ و  ُب  }الكفارة، والكفارة بينها اهلل عز وجل ُب كتابو وىي ُب قولو سبحانو وتعأب:  ِ   ِ ال  يػ ؤ اخ   ْ    ِ   ُ      ُ  ُ  ُ  ِ  َ  ُ  َ 
ًب   األ  ٯت  اف  ف ك ف ار ت و  إ ط ع   ذ ك م  ٔت  ا ع ق د  ْ  َ أ ٯت  ان ك م  و ل ك ن  يػ ؤ اخ   ِ  ُ َُ     َ  َ  َ  َ َْ ْ   ُ ُ  ْ    َ   َ ِ   ْ  ُ  ُ  ِ  َ  ُ   ْ  ِ  ََ   ْ  ُ  ِ َ ْ ل يك م  أ و   َ  ْ   اـ  ع ش ر ة  م س اك ُت  م ن  أ و س ط  م ا ت ط ع م وف  أ ى   َ  ْ  ُ  ِ  ْ  َ  َ   ُ  ِ  ْ  ُ   َ  ِ  َ  ْ  َ  ْ  ِ  َ  ِ   َ  َ  ِ َ  َ  َ   ُ 

ث ة  أ ي اـ  ذ ل ك  ك ف ار ة  أ ٯت  ان ك م  إ ذ ا ح   ي اـ  ث بل  و تػ ه م  أ و  ٖت  ر ير  ر قػ ب ة  ف م ن  ٓب   ٬ت  د  ف ص  ْ  ِ  َ   َ ك س   ُ  ِ َ ْ  َ  ُ َ     َ   َ  َِ   ٍ   َ   ِ َ َ  َ  ُ  َ  ِ  َ  ْ َِ  َْ   ْ  َ  َ  ٍ  ََ  َ   ُ  ِ ْ َ   ْ  َ  ْ  ُ  ُ َ  ْ ف ظ وا أ ٯت  ان ك م  ِ  ُ  ْ ل ف ت م  و اح   َ َ ْ  َ    ُ  َ  ْ  َ   ْ  ُ ْ  َ} 
يَتية بُت الثبلثة األؤب ٍب الًتتيب فيها على الرابع فقط فهو ٥تَت بُت العتق وبُت [، إذف ىي ٗتٜٛ]ا١تائدة: 

                                      ُ                                          إطعاـ عشرة مساكُت، وال ٬تزئ مسكُت واحد أف ي طعم عشر مرات بل ال بد أف يكوف عشرة مساكُت، 
 وىذا ىو مشهور ا١تذىب ال بد أف يتعدد ا١تساكُت ويكوف مقدار اإلطعاـ إما بإعطائو نصف صاع وىو

                 ً                                                                           مداف ويعادؿ تقريب ا كيلو ونصف من أرز وبر و٨توه أو إف شئت باآلنية ائت بإناء يأخذ لًت ونصف ٍب امؤله 
ً                                         ٘تر ا أو أ رز ا أو قمح ا فإنو تكوف كذلك، و٬تزئ أيض ا ُب ا١تذىب وىو الصحيح أنك بدؿ ما ٗترج اٟتب                            ً        ً   ُ     ً  –

ً   مطبوخ ا؛ ١تا ثبت أف أنس ا                   ً        ً  ٬توز لك أف ٗترج بدال  عنو طعام ا -                        ً فالشافعي يشًتط أف يكوف حب ا                 ً رضي اهلل –    
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                                         ً                         ً            ُ    كاف إذا حنث ُب ٯتينو دعا ا١تساكُت وصنع ٢تم طعام ا. فيجوز للشخص أف ٮترج حب ا والشافعي ي لـز   -عنو
ً       ً                                        بو، و٬توز لو أف ٮترجو مطبوخ ا كأف ٬تعل أرز ا وٟتم ا وإدام ا و٨تو ذلك من األمور اليت تكوف معو، وال شك      ً              ً                         

                   ً                                              اة للخبلؼ أف ٮترجو حب ا. أو كسوة الكسوة بينها اهلل عز وجل من أواسط ما أف األؤب واألحوط مراع
                                           ً            ً                            يكسو الناس أنفسهم، كسوة واحدة: ثوب وغًتة مثبل  إذا كاف رجبل  وتكوف معها مبلبس داخلية ْتسب 

وجل عرفنا اآلف، فإذا ٓب يستطع األمور الثبلثة انتقل إٔب الصياـ، والقاعدة: أف كل صياـ ُب كتاب اهلل عز 
رضي اهلل –                       ً                                                              فاألصل فيو أف يكوف متتابع ا فيجب التتابع ُب ىذه األياـ الثبلثة، وقد جاء ُب قراءة ابن مسعود 

                                                      ً                           : فمن ٓب ٬تد فصياـ ثبلثة أياـ متتابعات. فيكوف التتابع الزم ا ١تن ٓب يستطع األمور الثبلثة.-عنو
 وىذه اٞتملة األخَتة فيها من الفقو مسائل:

أف من حنث ُب ٯتينو فبل إٍب عليو، بل قد يكوف اٟتنث واجب أو مستحب ىذا  ا١تسألة ا ألؤب:
 األصل، من حنث ُب ٯتينو فبل إٍب عليو إال ُب حالة واحدة وإف شئت قل ُب حالتُت:

 اٟتالة األؤب: ذكرناىا قبل قليل ُب ا١تذىب.
اٟتالة الثانية: ذكرىا ابن القيم ُب زاد ا١تعاد، قاؿ: وىو الذي ٭تنث من غَت التزاـ للكفارة. فالذي 
٭تنث ُب ٯتينو من غَت أف يلتـز الكفارة يقوؿ: لن أكفر. ىذا آٍب؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم شرط التزاـ 

 .)فكفر عن ٯتينك، وائت الذي ىو خَت(الكفارة 
 وىي قضية مىت يكفر الشخص عن اليمُت؟ نقوؿ: إف كفارة اليمُت ٢تا سبباف:  ا١تسألة الثانية:

 السبب األوؿ: اٟتلف، يقوؿ: واهلل ال شربت ا١تاء.
السبب الثا٘ب: اٟتنث، ٔتعٌت أف ٮتالف ما حلف عليو، يعٍت يقوؿ شخص: واهلل ال شربت ا١تاء. 

 فيشرب ا١تاء.
ً                            وجه ا واحد ا ببل خبلؼ بُت أىل العلم، شخص  وتقدٙب الكفارة قبل وجود السببُت ليس ٔتجزئ       ً   

َ  ِّ                                                               اآلف قبل أف ٭تلف قاؿ: أ ك ف ر عشرين كفارة حىت أحلف ْترييت. نقوؿ: ليست ٔتجزئة فبل ٬توز تقدـ الشيء   ُ                    
 على سببيو.
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                                            ً                                           األمر الثا٘ب: إذا كاف فعل الكفارة بعد السببُت مع ا فبإٚتاع أىل العلم أهنا ٣تزئة، حلف ٍب حنث ٍب  
 ز.          كف ر فيجو 

                                                                                 األمر الثالث: إذا قدـ الكفارة على أحد سببيها، حلف وقبل أف ٭تنث كف ر ٍب حنث، فالصحيح 
من قوٕب أىل العلم وىو الذي ورد بو النص: أنو ٬توز تقدٙب الكفارة قبل اٟتنث، ما الدليل على ذلك؟ نقوؿ: 

، جعل الكفارة قبل، و خَت()فكفر عن ٯتينك، وائت الذي ىحديث الباب فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
وبعض أىل العلم يقوؿ: ال ٬توز تقدٯتها على سببيها. قالوا: وىذا اٟتديث نستطيع أف نؤولو فنقوؿ: إف الواو 
ال تقتضي الًتتيب ُب قوؿ ٚتاىَت اللغويُت. ابن ىشاـ ُب مغٍت اللبيب ١تا تكلم عن معا٘ب اٟتروؼ ذكر أف 

اللغويُت أظن عند ابن فارس أو غَته، ولكن قاؿ: ٚتهور اللغويُت على  الواو ال تقتضي الًتتيب إال عند بعض
أهنا ال تقتضي الًتتيب. فقد يكوف ذلك قبل الثا٘ب فيقولوف: إف الواو ال تقتضي الًتتيب. كذا قالوا، فنقوؿ: 

ٍب ائت  )فكفر عن ٯتينك،فسر ىذا األمر رواية ثابتة ُب سنن أيب داود أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
                                                                ً           ، وٍب من اٟتروؼ اليت باتفاؽ اللغويُت تدؿ على الًتتيب، وىذا نص صريح جد ا على جواز الذي ىو خَت(

 تقدٙب الكفارة على اٟتنث وىو أحد السببُت.
ىنا ىذه القاعدة الفقهية ا١تشهورة أنا صغتها بصياغة تقدٙب الفعل على أحد سببيو، ومن الفقهاء من 

نفس ا١تعٌت فيقوؿ: إذا كاف لؤلمر شرط وسبب فهل ٬توز تقدمو على شرطو  يصوغها بطريقة أخرى وىي
وسببو أـ على أحد٫تا؟. وأنا تركت ىذه العبارة ألف الفقهاء يكثر عندىم التباس بُت مصطلح السبب 
                                                                  ً                 ً         والشرط، وقد ذكر ذلك ابن القيم ُب بدائع الفوائد فقاؿ: إف الفقهاء كثَت ا ٬تعلوف الشرط سبب ا ويسموف 

      ً                                                                                بب شرط ا. بل ا١تانع يسمونو شرط، فلذلك با١تعٌت العاـ ا١تصطلح الفقهي نقوؿ: إهنا ٢تا سببُت. وىذا الس
ً                                         التعبَت بالسببُت ىو مناسب جد ا وىو الذي ذكره ابن رجب وغَته من الفقهاء   .-رٛتهم اهلل–                         

اٟتلف بأف                                                                    ُ       ا١تسألة الثالثة: استدؿ الشيخ تقي الدين هبذا اٟتديث على أف التعليق إذا ق صد بو 
                                                            ً                            يقصد بو واحد من األمور األربعة فإنو يأخذ حكم اليمُت، ىو ليس ٯتين ا ألنو ليس فيو اسم اهلل عز وجل 
لكنو حلف واٟتلف غَت اليمُت، اليمُت ىو باهلل عز وجل، وأما اٟتلف فيدخل فيو حلفت أو قسم أو ٯتُت 

ً         أو ٨تو ذلك من العبارات كما سبق ذكره وسيأٌب أيض ا ُب اٟتدي ث الذي بعده، فاليمُت االصطبلحية اليت                                            
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، وىنا )إذا حلفت على ٯتُت(تكوف باهلل، ما دليلو على ذلك؟ قاؿ: ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
قصده باليمُت ٨تن قلنا: أتى با١تفعوؿ ويقصد بو اسم ا١تصدر أي احمللوؼ عليو، فكل أمر ٤تلوؼ عليو 

الكفارة وٓب ٮتص النيب صلى اهلل عليو وسلم ذلك بأف يكوف بإظهار يقصد الشخص منع نفسو منو فإف فيو 
اسم اهلل عز وجل فقط، بل يشمل ا١تضمر، وا١تظهر، وا١تصرح، وعدـ ا١تصرح، ويشمل صيغ التعليق. ىذا 

 استداللو هبذا اٟتديث وا١تسألة ذكرت اإلشارة للخبلؼ فيها قبل قليل.
 *** المتن ***

)إنّْي قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  -هلل عنورضي ا-عن أبي ُموسى  - ٖٔٙ
 .ال أِحلُف على يميٍن فأرى غيَرىا خيًرا منها، إالَّ أتيُت الذي ىو خيٌر، وتحلَّلُتها( -إف شاء اهلل-واهلل 

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

خيًرا منها، إالَّ أتيُت الذي ال أِحلُف على يميٍن فأرى غيَرىا  -إف شاء اهلل-إنّْي واهلل ) قولو:
وأصحابو من األشعريُت جاءوا  -رضي اهلل عنو–ىذا اٟتديث جاء ١تا كاف أبو موسى  :(ىو خيٌر، وتحلَّلُتها

للنيب صلى اهلل عليو وسلم فطلبوا منو أف ٭تملهم فأىب وحلف أف ال ٭تملهم فجاءت النيب صلى اهلل عليو 
رة ثانية فحملهم عليها، فكأهنم تأٙتوا فقالوا: جعلنا النيب صلى اهلل وسلم بعد ذلك إبل من الصدقة فسألوه م

للنيب صلى اهلل عليو وسلم  -رضواف اهلل عليهم–عليو وسلم يتأٍب فرجعوا إليو. وىذا من ٤تبة الصحابة 
 وحرصهم على ا١توافقة ُب أفعا٢تم كلها، فأخربوا النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب ذلك فتبسم النيب صلى اهلل

ال أحلف على ٯتُت فأرى غَتىا خَتًا منها إال أتيت الذي ىو  -إف شاء اهلل–)إ٘ب واهلل عليو وسلم وقاؿ: 
، فيو تقدٙب وتأخَت بناء على جواز )إال كفرت عن ٯتيٍت وأتيت الذي ىو خَت(، وُب رواية: خَت وٖتللتها(

 تقدٙب الكفارة على اٟتنث والعكس.
 فقو الحديث:
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، فالنيب صلى اهلل عليو )إ٘ب واهلل إف شاء اهلل(ا١تسألة األؤب: وىو قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
ُ  َ    و ال  تػ ق ول ن  }، وقد أمره اهلل عز وجل بذلك ُب كتابو فقاؿ: )إف شاء اهلل(وسلم كاف إذا حلف استثٌت فقاؿ:   َ  َ  َ

ا  ء  إ ٘ب  ف اع ل  ذ ل ك  غ د  ً   ل ش ي   َ   َ  َِ   ٌ  ِ  َ  ِّ  ِ  ٍ  ْ  َ ْ   َ إ ال  أ ف  ي   (ٖٕ)ِ  ً                   [، وىذه أيض ا استدؿ هبا على أف ٕٗ، ٖٕ]الكهف:  {َ  َ       ُ ش اء  الل و  ِ    َ            
ء  إ ٘ب  ف اع ل  ذ ل ك  غ د ا}                      ً   إضمار احمللوؼ بو يسمى حلف ا  ً  و ال  تػ ق ول ن  ل ش ي   َ   َ  َِ   ٌ  ِ  َ  ِّ  ِ  ٍ  ْ  َ  ِ    َ  ُ من غَت ما تأٌب بالقسم ولكن من  {َ  َ  َ 

قليل، باب التأكيد فجعلو من باب اٟتلف عند من يرى أهنا تكوف ُب حكم اليمُت وتقدـ ذكرىا قبل 
يسمى االستثناء  )إف شاء اهلل(فا١تقصود من ىذا أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يأٌب هبذا االستثناء ٔتعٌت 

: امتثاال  ألمر اهلل عز وجل لو، واألمر الثا٘ب: أف اإلتياف هبذه اللفظة                                      ً        ً                                                     أو التعليق على ا١تشيئة كاف يأٌب هبا أوال 
تسقط الكفارة إذا حنث الشخص، إذا حلف الشخص فحنث  على سبيل التعليق ال على سبيل التحقيق

وكاف ١تا حلف قاؿ: إف شاء اهلل. قاؿ: واهلل ال دخلت بيتك ٍب قاؿ: إف شاء اهلل. فنقوؿ: وإف دخل بيتو ال 
 ٭تنث. التعليق على ا١تشيئة يسقط الكفارة. 

: أف يكوف متصبل  بالكبلـ. وأما إف كا        ً       ً     ً ف منفصبل  انفصاال  طويبل                                ً              ً                   ولكن من شرط التعليق قالوا: أوال 
فبل أثر لو، وإال لو قيل بذلك ١تا وجدت ٯتُت مكفرة، شخص ٭تلف قبل ٜتس سنوات و١تا أف ٭تنث قاؿ: 
إف شاء اهلل. وىذا استدؿ أٛتد بو على اٟتديث األوؿ حديث عبد الرٛتن بن ٝترة قاؿ: قاؿ النيب صلى اهلل 

                           ً   ، قاؿ: فلو كاف االستثناء مطلق ا خَتًا منها فكفر عن ٯتينك()إذا حلفت على ٯتُت فرأيت غَتىا عليو وسلم: 
، وإ٪تا قاؿ: استثن ولو بعد سنة. فدؿ ذلك على أف االستثناء من شرطو أف )فكفر عن ٯتينك(١تا قاؿ: 

.           ً يكوف متصبل 
                                                                     ً                 الشرط الثا٘ب ُب االستثناء: ال بد من التلفظ بو. فاالستثناء ُب القلب ليس ٣تزئ ا فبل بد من التلفظ

 بو.
 *** المتن ***

قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  -رضي اهلل عنو-عن عمر بن الخطاب  - ٕٖٙ
 .)إفَّ اهلل ينهاُكم أف تحِلُفوا بآبائكم(
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 .)فَمن كاف حالًفا فليحِلْف باهلل، أو ليصُمْت(ولمسلٍم: 
صلى اهلل عليو وسلم ينهى  وفي روايٍة: قاؿ عمُر: فواهلل ما حلفُت بها منُذ سمعُت رسوَؿ اهلل

 عنها، ذاكًرا وال آثًرا.
 آثًرا. يعني: حاكًيا عن غيري أنو حلف بها.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

ىذا اٟتديث نص صريح ُب النهي عن اٟتلف باآلباء،  :إفَّ اهلل ينهاُكم أف تحِلُفوا بآبائكم() قولو:
مع عادة العرب ُب ذلك الزماف اٟتلف باآلباء، فإهنم يقولوف: وأبيو. وىذا كثَت ُب لساهنم، ومن نظر ُب شعر 
العرب وُب كبلمهم القدٙب ٬تده، ولذلك نص النيب صلى اهلل عليو وسلم على اآلباء با٠تصوص لكثرتو على 

لك الزماف، وقد جاء اٟتديث اآلخر عند الًتمذي بإسناد حسن: أف النيب صلى اهلل عليو ألسن الناس ُب ذ
)من وسلم هنى عن مطلق اٟتلف بغَت اهلل، فثبت من حديث ابن عمر أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

        ً   كاف متعلق ا ، وىذا الكفر ىو الشرؾ األصغر؛ ألنو متعلق باأللفاظ، وما  حلف بغَت اهلل فقد كفر أو أشرؾ(
 باأللفاظ فإنو يكوف من الشرؾ األصغر.

 وقبل أف ننتقل للجمل األخرى سنتكلم عن مسألتُت فقهيتُت تتعلقاف باٟتلف بغَت اهلل عز وجل:
 ا١تسألة األؤب: نقوؿ: إف ا١تعصية ُب اٟتلف نوعاف:

 النوع األوؿ: معصية باحمللوؼ بو وىو اللفظ بأف ٭تلف الشخص بغَت اهلل عز وجل.
                                                      ً    ً                         النوع الثا٘ب: معصية باحمللوؼ عليو، وىو أف ٭تلف أف يفعل أمر ا ٤ترم ا كأف ٭تلف أال يصلي أو ٨تو 

 ذلك.
نبدأ باألمر األوؿ: ا١تعصية باحمللوؼ بو، فمن حلف بغَت اهلل عز وجل فبل شك أف ٯتينو ال تنعقد 
ولو كاف احمللوؼ عليو عمل طاعة، وأخطأ من قاؿ: يلزمو اليمُت وال يلزمو الكفارة. ىذا غَت صحيح بل إف 

 عز وجل عليو من اإلٍب وجودىا وعدمها سواء؛ ألف اهلل عز وجل هنى عنها، بل إف ىذا اٟتالف بغَت اهلل
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ً                                          الشيء العظيم جد ا، ولو ٓب يأت بذلك إال ما جاء عن ابن مسعود  أنو قاؿ: ألف أحلف  -رضي اهلل عنو–              
        ً                                       ً                                     باهلل كاذب ا وأنا أعلم أحب إٕب من أف أحلف بغَته صادق ا. فدؿ ذلك على أف اٟتلف بغَت اهلل عز وجل 

النار وعليو من اإلٍب الشيء العظيم، فمن باب أؤب جرٯتة، فإذا كانت اليمُت الغموس تغمس صاحبها ُب 
 وأحرى اٟتلف بغَت اهلل عز وجل، إذف ال يلـز فيها كفارة.

األمر الثا٘ب: اٟتلف على ا١تعصية، إذا حلف ا١ترء على ا١تعصية قاؿ: واهلل ال بررت أيب أو أمي أو ال 
تُت كذا وكذا من البدع وا١تنكرات. ٨تن قلنا قبل صليت، أو واهلل ألزورف القرب الفبل٘ب فأتقرب إليو، أو واهلل أل

 قليل: ٬تب عليو أف ٭تنث ُب ٯتينو لكن ىل تلزمو الكفارة أـ ال؟ فيو روايتاف وقوالف عند أىل العلم:
.                                     ُ                القوؿ األوؿ: ال تلزمو الكفارة. ١تاذا؟ أ ٟتقت با١تعٌت احملـر

احمللوؼ بو فتلزمو الكفارة، و٬تب عليو  القوؿ الثا٘ب: تلزمو الكفارة. وىو األقرب واألحوط إلجبلؿ
 اٟتنث.

وىذا يدلنا على أف اٟتلف بغَت اهلل عز وجل   :فَمن كاف حالًفا فليحِلْف باهلل، أو ليصُمْت() قولو:
ً                                 خطَت جد ا، وذنبو عظيم عنده سبحانو وتعأب.       

 أي بغَت اهلل. :(وفي روايٍة: قاؿ عمُر: فواهلل ما حلفُت بها) قولو:
    ً     ذاكر ا أي  :(سمعُت رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ينهى عنها، ذاكًرا وال آثًرا منذُ ) قولو:

ا التلفظ هبا، وال آثر ا أي وال ناقبل  عن غَتي ولذلك فإف من كماؿ الصدؽ مع اهلل عز وجل أف ٭تفظ  ً                    ً            ً                                                    قاصد     
اٟتلف بغَت اهلل عز وجل فبل                    ً        ً                 ً    ً                         ا١ترء لسانو إما ذاكر ا أو آثر ا، فبل يذكر بو أمر ا ٤ترم ا، ىنا عمر امتنع من نقل 

يقوؿ: قاؿ فبلف كذا وكذا من اٟتلف بغَت اهلل عز وجل. ولذلك من تطبيق ىذا ا١تبدأ ذكر ابن ىشاـ ُب 
ً                                                                          السَتة أف قريش ا والنيب صلى اهلل عليو وسلم با٠تصوص ىجاه بعض شعراء العرب قاؿ: ولكن ىذا الشعر              

ُ                                   الذي ذ ـ بو النيب صلى اهلل عليو وسلم وذـ بو            ُ                                       بنو ىاشم وذ مت بو قريش طويت وال رويت ١تكاف النيب صلى      
اهلل عليو وسلم. وبعض الناس ُب ىذا الزماف أصبح يقرر مبدأ عنده أف ناقل الكفر ليس بكافر، نعم لكنو ٓب 
             ً                                  ً         ً                              ً         إف ٓب يكن كافر ا لكنو ما نفى عنو اإلٍب، فناقل أحيان ا يكوف آٙت ا من باب إشاعة الفاحشة، وأحيان ا من باب 
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)فهو ، وضبطها بعض الرواية: )من قاؿ: ىلك الناس فهو أىَلَكهم(بلؾ الناس، ولذلك جاء ُب اٟتديث: إى
، بقولو ىذا الكبلـ، فيكوف أىلك الناس بذكر ىذه الفاحشة، وبإشاعتها، وبالتلفظ هبا، فليس أىَلُكهم(

كاف عليو من اإلٍب الشيء الكثَت                                                         ً            عندما يقاؿ: إف ناقل الكفر ليس بكافر أنو منفي عنو اإلٍب مطلق ا بل لرٔتا  
                                                                                   ً     وتفويت ا٠تَت العظيم الشيء الذي ال ٮتفى على أحد، ولذلك ١تا سئل اإلماـ أٛتد عن الرجل ٬تد كتاب ا ٬تد 
فيو أحاديث ردية كذا رٔتا يكوف ا١تقصود هبا أحاديث موضوعة فيحرقو أعليو ضمانو؟ قاؿ: ال يضمنو. ألنو 

يب صلى اهلل عليو وسلم، فمثل ىذه األمور ٣ترد نقلها مذمـو صاحبو فيو أحاديث موضوع مكذوبة على الن
ً                     ُ              هبا، ولذلك الرواة الذين ينقلوف األحاديث ا١توضوعة والضعيفة جد ا من غَت تبيُت لعللها ي قدح فيهم ولو                                                          
ً                   قدح ا ىين ا جملرد النقل وإال إف الشخص كلما اشًتط على نفسو أال ينقل إال صحيح ا فبل شك أنو أكمل،                                                            ً      ً   

أنو   -أي يظن–)من حدث عٍت ْتديث يُرى لذلك جاء ُب اٟتديث أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: و 
 .كذب فهو أحد الكاذبُت(

 *** المتن ***
)قاؿ ُسليماف ، عن النبيّْ صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: -رضي اهلل عنو-عن أبي ُىريرة  - ٖٖٙ

سبعيَن امرأًة، تلُد كلُّ امرأٍة منهن ُغالًما يقاتُل في سبيِل بُن داود عليهما السالـ: ألطُوفنَّ الليلَة على 
. اهلل. فِقيل لو: قل: إف شاَء اهلل. فلم يقْل، فأطاَؼ بهنَّ، فلم تلْد منهن إال امرأٌة واحدٌة نصَف إنساٍف(

 .تِو()لو قاَؿ: إف شاء اهلل لم َيْحَنْث، وكاف درًكا لحاجقاؿ: فقاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: 
 يعني: قاؿ لو الملك. )قيل لو: قل: إف شاء اهلل( قولو:

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

كاف عند داود : (قاؿ ُسليماف بُن داود عليهما السالـ: ألطُوفنَّ الليلَة على سبعيَن امرأةً ) قولو:
، والعلم عند اهلل عز وجل وابنو سليماف عليهما السبلـ العديد من النساء إما نساء حرائر أو أهنن ملك ٯتُت

من الذي قصد هبن سليماف عليو السبلـ أف يطوؼ عليهن تلك الليلة، وكاف سليماف عليو السبلـ ١تا أراد أف 
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                                                           ُ                            ُ    يطوؼ هبن إ٪تا كاف يقصد بو ا١تواقعة، والنيب صلى اهلل عليو وسلم ما أ وٌب أحد من األنبياء ميزة إال وأ وٌب 
           ُ                       ُ                                  ، ولذلك ما ق رف أمر من األنبياء إال وذ كر النيب صلى اهلل عليو وسلم مثلو أو النيب صلى اهلل عليو وسلم مثلها

٨توه، وقد فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم ٨تو ذلك فإنو طاؼ على نسائو ُب ليلة بغسل واحد واٟتديث 
 ثابت عنو صلى اهلل عليو وسلم ُب الصحيح.

قاؿ: إ٘ب حينما أطوؼ على النساء  :(ِل اهللتلُد كلُّ امرأٍة منهن ُغالًما يقاتُل في سبي) قولو:
                                       ً         ً             ً                          سيحبلن وستلد كل واحدة من ىؤالء السبعُت غبلم ا أي ذكر ا ويكوف مقاتبل  ُب سبيل اهلل، ىنا أتى بلفظة 

، فأضمر ا١تقسم بو بالكلية، وىذه من األدلة اليت تدؿ على )ألطوفن(ا١تقسم بو وٓب يأت بلفظ القسم فقاؿ: 
)لو قاؿ: إف شاء أف إضمار ا١تقسم بو تأخذ حكم القسم؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب آخر اٟتديث: 

 ، فدؿ على أنو ٭تنث ُب قسمو، وىذا يؤيد رأي الشيخ تقي الدين ُب ا١تسألة.اهلل ٓب ٭تنث(
 أي استثن. :(شاَء اهلل فِقيل لو: قل: إف) قولو:
أي فلم يقل ذلك وٓب يًتكو عليو السبلـ من باب التعمد وإ٪تا تركو من باب  :(فلم يقلْ ) قولو:

           ً                                              النسياف قطع ا، ولذلك نستدؿ هبذه اٞتملة على االستثناء بأمرين:
يو السبلـ                                                               ُ              األمر األوؿ: أنو ال يصح االستثناء إال بالتلفظ وأما النية فبل؛ ألنو ال ي ظن بسليماف عل

                                       ً                           ً                               عدـ التعليق با١تشيئة وىو أكمل الناس إٯتان ا، فاألنبياء أكمل الناس إٯتان ا وإ٪تا ىو نسي التلفظ فما داـ ٓب 
 يتلفظ بو فإنو ال أثر لبلستثناء.

ً                                                            األمر الثا٘ب: نستدؿ أيض ا هبذه اٞتملة أف االنفصاؿ اليسَت بُت اٟتلف اليمُت وبُت االستثناء غَت                      
ي قاؿ لو: قل: إف شاء اهلل. جاء ُب بعض الروايات أنو ملك، فكاف ىناؾ فاصل، فلو أف ضار؛ ألف ىنا الذ

سليماف عليو السبلـ أجاب مباشرة وقاؿ: إف شاء اهلل. ١تا حنث فدؿ على أف االنفصاؿ اليسَت ال يؤثر وإ٪تا 
ُ   ً                                              يؤثر االنفصاؿ الطويل ع رف ا بأف يفصل بُت كبلمو األوؿ وكبلمو الثا٘ب وىو االستثن                ً  اء وقت طويل جد ا.                    

                ً   أي فمر عليهن ٚتيع ا. :(فأطاَؼ بهنَّ ) قولو:
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ق ط ا، فيو ٗتلف لكنو  :(فلم تلْد منهن إال امرأٌة واحدٌة نصَف إنسافٍ ) قولو: ْ  ً                ٔتعٌت أهنا ولدت س   ِ              
ليس بكامل، وبعض الذين يعتمدوف على اإلسرائيليات قالوا: إف ا١تراد بنصف اإلنساف شيطاف. وىذا غَت 
       ُ                                                     ً                             صحيح وأ نكر عن من قاؿ ىذا وىو ابن النقاش، والصحيح أنو كاف سقط ا باف فيو خلقة إنساف، واهلل عز 

ف عليو السبلـ ومن بعده أف كل شيء بأمره سبحانو وتعأب وإرادتو وجل أراد من ذلك أف يبُت لسليما
 ومشيئتو جل وعبل.

 ىذه تدؿ على أف مطلق االستثناء يسقط الكفارة. :(لو قاَؿ: إف شاء اهلل لم َيْحَنثْ ) قولو:
ً          ً                                         أي إدراك ا ٢تا وسبب ا ُب إدراكها، ونستفيد من ىذه اٞتملة أف اإلنس :(وكاف درًكا لحاجتوِ ) قولو: اف        

إذا عـز على أمر ُب ا١تستقبل فليحرص على أف يعلقو على ا١تشيئة، فإف تعليق األمور ٔتشيئة اهلل عز وجل 
، )وكاف درًكا ٟتاجتو(سبب إلعانة اهلل عز وجل على إ٧تاز ىذا العمل؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

       ً         أي سبب ا إلدراكو.
أي ا١تلك الذي قاؿ لو ذلك،  (:يعني: قاؿ لو الملك قولو: )قيل لو: قل: إف شاء اهلل() قولو:

                  ً                                                           وقيل: إنو كاف رجبل  ّتانيو، ولكن أصح األحاديث أف الذي قاؿ ىذه اللفظة إ٪تا ىو ملك.
 *** المتن ***

قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  -رضي اهلل عنو-عن عبد اهلل بن مسعوٍد  - ٖٗٙ
لقي اهلل وىو عليو  -ىو فيها فاجرٌ -يقتِطُع بها ماَؿ امريٍء ُمسلٍم )َمن حَلَف على يميٍن َصْبٍر، 

إلى آخر  [ٚٚ]آؿ عمراف:  . ونزلت: }ِإفَّ الَِّذيَن َيْشتَػُروَف ِبَعْهِد اللَِّو َوأَْيَماِنِهْم َثَمًنا َقِلياًل. . .{غضباُف(
 اآلية.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

 صرب أي امتناع فهي تكوف على أمر سابق ماض. :(َصْبرٍ َمن حَلَف على يميٍن ) قولو:
 أي ىو كاذب متعمد الكذب. :(ىو فيها فاجرٌ ) قولو:
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ىذه اليمُت ىي اليت تسمى باليمُت الغموس، وقد سبق معنا  :(لقي اهلل وىو عليو غضبافُ ) قولو:
 أف اليمُت إما أف تكوف على ماض، أو مستقبل، وا١تاضي ٢تا ثبلث حاالت:

              ً                               : أف يكوف ظان ا صدؽ نفسو، وىذه ال إٍب وال كفارة.األؤب
                     ً                      الثانية: أف تكوف لغو ا، كذلك ال كفارة وال إٍب.

ً                             الثالثة: أف يعلم أنو كاذب ُب ىذه اليمُت فإهنا تكوف غموس ا تغمس صاحبها ُب النار ويلقى                                                     
 صاحبها اهلل عز وجل وىو عليو غضباف.

ُأولَِئَك اَل َخاَلَؽ َلُهْم ِفي  َف ِبَعْهِد اللَِّو َوأَْيَماِنِهْم َثَمًنا َقِلياًل ونزلت: }ِإفَّ الَِّذيَن َيْشتَػُرو ) قولو:
يِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب أَلِ   [:ٚٚ]آؿ عمراف:  يٌم{اآْلِخَرِة َواَل ُيَكلُّْمُهُم اللَُّو َواَل يَػْنظُُر ِإلَْيِهْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َواَل يُػزَكّْ

أنو ال كفارة ُب اليمُت الغموس؛ ألف اهلل عز وجل ٓب يذكر الكفارة، وىنا قاعدة: ىذه اآلية استدؿ هبا على 
أنو كلما عظم الذنب كلما نفيت الكفارة، ولذلك قتل العمد ال كفارة فيو، وقتل ا٠تطأ فيو كفارة، اليمُت ال  

عن بعض ا١تعاصي  كفارة فيها واليمُت ا١تكفرة اليت فيها حنث فيها كفارة، وىكذا، ولذلك بعض الناس يسأؿ
إذا قلت لو: ال. استهاف هبذه ا١تعصية وظن أف أمرىا سهل وىذا ليس كذلك فإنو ال تبلـز بُت الكفارة وبُت 

 عظم الذنب الذي اقًتفو ا١ترء.
 *** المتن ***

عن األشعث بِن قيٍس قاؿ: كاف بيني وبين رُجٍل ُخصومٌة في بئٍر. فاختصمنا إلى  - ٖ٘ٙ
. قلُت: عليو وسلم. فقاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )شاىداؾ، أو يمينُو( رسوِؿ اهلل صلى اهلل

)َمن َحلف على يميٍن صبر، يقتطُع بها إًذا يحِلف وال يُبالي! فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: 
 .ماَؿ امريٍء ُمسلٍم، ىو فيها فاِجٌر، لقي اهلل وىو عليو غضباُف(

 :*** الشرح ***
 حديث:مفردات ال
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جاء ُب بعض الروايات عند أيب داود والًتمذي أف ىذا  :(كاف بيني وبين رُجٍل ُخصومةٌ ) قولو:
                ً  الرجل كاف يهودي ا.

، إذ ىذه البئر من ا١تباحات،  :(كاف بيني وبين رُجٍل ُخصومٌة في بئرٍ ) قولو:               ً                           أيهم حفرىا أوال 
 أسباب التملك ثبلثة: 

ملكو مثل الصيد، ومثل االحتطاب، ومثل حفر البئر، وإحياء األوؿ: اإلباحة، فمن سبق إٔب شيء 
 ا١توات، وغَت ذلك، فاختصما ُب بئر أيهم قد حفرىا وابتدأ ْتفرىا وىو واليهودي.

 الثا٘ب: التعاقد.
 الثالث: االستخبلؼ الذي ىو اإلرث.

أي قاؿ النيب صلى اهلل عليو  :فقاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )شاىداؾ، أو يمينُو() قولو:
وسلم لؤلشعث بن قيس ائت بشاىدين أو ٯتينو على النفي وىذه تسمى ٯتُت النفي، وىذه اٞتملة استدؿ هبا 
فقهاء اٟتنفية على أنو ال تثبت اٟتقوؽ بشاىد وٯتُت ا١تدعي، بل ال بد أف يكوف ىناؾ شاىداف؛ ألف النيب 

، وٓب يقل: شاىداؾ أو شاىد وٯتينك أنت أو ٯتينو، وٓب يقل: ينو()شاىداؾ، أو ٯتصلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
                                                                 ُ                شهادة نساء، و٨تو ذلك، فدؿ ذلك على أنو ال بد أف يكوف ىناؾ شاىداف وال ي قبل شاىد مع ٯتُت 

١تاذا قلنا اٞتمهور وا١تالكية من اٞتمهور: ألف ٭تِت بن ٭تِت الليثي شيخ  –صاحب اٟتق. وذىب اٞتمهور 
ً                                                      ألندلس ىو الذي خالف مالك ا ُب ىذه ا١تسألة وقضى بالشاىد واليمُت موافقة أليب للشافعي ا١تالكية ُب ا                       

إٔب أنو ٬توز القضاء بشاىد واحد مع ٯتُت ا١تدعي، والدليل على القضاء بالشاىد مع ٯتُت ا١تدعي:  -وأٛتد
ومن حديث غَته  أنو قد ثبت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أكثر من ثبلثة أحاديث من حديث ابن عباس

أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قضى باليمُت والشاىد، وبذلك يتبُت لنا أف اليمُت إ٪تا ىي ُب جانب أقوى 
ا١تتداعيُت فلما كاف ا١تدعى عليو ال بينة عند ا١تدعي عليو فإف اليمُت تكوف ُب حقو فإذا نكل انتقلت اليمُت 

 ُب ذاهتا، وسنذكرىا ُب باب القضاء.للمدعي، فتكوف ُب أقوى ا١تتداعيُت وليس بينة 
ا١تسألة الثانية: نستدؿ هبذه اٞتملة أف النيب صلى اهلل عليو وسلم أثبت اٟتق بيمُت اليهودي، 
فاليهودي والنصرا٘ب وغَتىم تثبت اٟتقوؽ بأٯتاهنم ولكن إذا كانوا عند القضاء فإ٪تا ٭تلفوف بدينهم إال 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٕ٘ٓٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

معٌت دينو وال يكوف فيها شرؾ، ولكن النصرا٘ب ٭تلف ٔتا جاء ُب  ا١تشرؾ، فا١تشرؾ ٭تلف بألفاظ عامة تشمل
 دينو.

 أي غموس. :(َمن َحلف على يميٍن صبر) قولو:
َمن َحلف على يميٍن صبر، يقتطُع بها ماَؿ امريٍء ُمسلٍم، ىو فيها فاِجٌر، لقي اهلل وىو ) قولو:
 ىذه سبق اٟتديث عنها. :(عليو غضبافُ 

 *** المتن ***
؛ أنو بايَع رسوَؿ اهلل صلى اهلل -رضي اهلل عنو-عن ثابت بن الضّحاؾ األنصارّي  - ٖٙٙ

)َمْن حلَف على َيميٍن بمّلٍة غيِر عليو وسلم تحَت الشجرِة، وأّف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
يامِة، وليس على رجٍل نذٌر اإلسالـ كاذبًا ُمتعمًدا، فهو كما قاَؿ. ومن قتَل نفَسو بشيء ُعذّْب بو يوـَ الق

 .فيما ال يملُك(
 .)وَلْعُن المؤمِن كقتِلِو(وفي روايٍة: 
 .)وَمن اّدعى دعوى كاذبًة؛ ليتكثَّر بها: لم يِزْدُه اهلل بها إال قلًة(وفي روايٍة: 

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

اف النيب صلى اهلل عليو وسلم ك  :(أنو بايَع رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم تحَت الشجرةِ ) قولو:
                                           ً                                        ً             ١تا بايع أصحابو ٖتت الشجرة كاف قد أعطاىم عهود ا ومواثيق وأمرىم بأوامر متعددة ذكرنا شيئ ا منها، وكاف 

، وفائدة -رضي اهلل عنها–٦تا قاؿ ٢تم النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب ذلك اليـو ٚتل ذكرىا ثابت الضحاؾ 
ا١تبايعة أي لتأكيد ىذه اٞتمل، فإهنا ليست أوامر وآداب تأٌب من  أنو ذكر أف ىذه اٞتمل ىي قيلت عند

                                                ً                                              باب اإلرساؿ، وإ٪تا جعلها النيب صلى اهلل عليو وسلم شرط ا ٢تم عند ا١تبايعة، فإهنم قد تشارطوا عند ا١تبايعة 
          بعض أسر                                                                                 ً     على االلتزاـ هبذه القيود، ولذلك ١تا أراد النيب صلى اهلل عليو وسلم أف ٬تعل لبعضهم شيئ ا دوف

كلمة، وذكرنا أف ىذا ُب الصحيح قاؿ: فأسر كلمة عند ا١تبايعة ٓب يسمعها الكل، فالذين ٝتعوىا قاؿ ٢تم 
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، فكاف أحدىم ٦تن ٝتع دوف من ٓب يسمع يسقط )وأال تسألوا الناس شيئًا(النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
سوطو وىو على ظهر بعَته فبل يأمر صاحبو أف يتناولو إياه، أما من ٓب يسمع فإهنا ليست الزمة لو، فدلنا 
ذلك على أف ىذه اٞتمل اليت أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم هبا أصحابو الذين بايعوه ٖتت الشجرة ُب بيعة 

أهنا تكوف آكد من غَتىا  -رضواف اهلل عليهم–لبيعات الثبلثة اليت بايع فيها الصحابة الرضواف أو ُب سائر ا
 -رضي اهلل عنو–ُب االلتزاـ، وألـز ُب احملافظة عليها، أوؿ ٚتلة من ىذه اٞتمل اليت ذكرىا ثابت بن الضحاؾ 

 .تعمًدا فهو كما قاؿ()من حلف على ٯتُت ٔتلة غَت اإلسبلـ كاذبًا مأف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
اٟتلف على ٯتُت ٔتلة غَت اإلسبلـ   :(َمْن حلَف على يَميٍن بمّلٍة غيِر اإلسالـ كاذبًا ُمتعمًدا) قولو:

ا إذف ىذه ثبلثة أشياء لنتكلم عليها واحدة واحدة واٟتكم ُب كل من حيث اٟتكم التكليفي  ً                                                                               كاذب ا متعمد        ً    
 .واٟتكم الوضعي من حيث وجوب الكفارة من عدمها

، إذا حلف ا١ترء ٔتلة غَت )من حلف على ٯتُت ٔتلة غَت اإلسبلـ(أوؿ ىذه األمور الثبلثة: قاؿ: 
اإلسبلـ وىو مسلم فبل شك أنو آٍب فهو حراـ، ومعٌت أف ٭تلف ٔتلة غَت اإلسبلـ أي أف يعلق الفعل على 

ا. فإنو يعترب حلف ٔتلة خروجو من الدين، فإذا قاؿ شخص: ىو يهودي أو نصرا٘ب أو ٣توسي إال ٓب أفعل كذ
غَت اإلسبلـ، إذف ا١تقصود ٔتلة غَت اإلسبلـ ىو التعليق على ا٠تروج من الدين. إذف ىذا من حيث الفعل ىو 
آٍب، ىل ٕتب عليو كفارة أـ ال؟ ذكرنا قاعدة قبل قليل: ا١تعصية باٟتلف نوعاف: معصية باحمللوؼ بو، 

، ومعصية باحمللوؼ عليو، ا١تعصية باحمللوؼ بو  ىل فيو كفارة؟ ليس فيو كفارة. إذف ال كفارة عليو لعظم اٞتـر
                                                ً      ً                                  وخطورتو، وعظم اإلٍب على من قالو، فمن حلف فهو آٍب إٙت ا شديد ا فيجب عليو التوبة، لكن ىل ٮترج من 

، فمعٌت )فهو كما قاؿ(الدين هبذه اليمُت أـ ال؟ نقوؿ: ال، ليست كذلك. وقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
أنو ُب اإلٍب ال أنو خرج من ا١تلة هبذا التلفظ إال ُب حالة واحدة إال إذا عقد ا٠تروج من ا١تلة فإنو ٮترج، ذلك 

ا أنو خارج حقيقة من ا١تلة فبل شك أف ىذا من الشك والريب فيخرج من الدين وإف ٓب ٭تنث ُب  ً                                                                                 قاصد     
 اليمُت.

، لة غَت اإلسبلـ كاذبًا متعمًدا()من حلف على ٯتُت ٔتاألمر الثا٘ب: قاؿ صلى اهلل عليو وسلم: 
                                                                                      ً      الكاذب سبق معنا أف الكاذب إما أف يكوف على أمر ماضي، وأما األمر ا١تستقبل فإنو ال يسمى كاذب ا ٔتعٌت 
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)على ٯتُت ٔتلة غَت                                         ً                               العامد ولكن ُب لساف قريش يسموف ا١تخطئ كاذب ا، فقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
                                   ً                          وا١تستقبل بأف ينوي الشخص أال يفعل شيئ ا ٭تلف يقوؿ: ىو كافر أو ىو ، تشمل ا١تاضي اإلسبلـ كاذبًا(

                                              ً                    نصرا٘ب إف فعل كذا. فيخالف ما حلف بو فيكوف كاذب ا أي أخطأ ما حلف بو.
ا فيو، وإ٪تا يكوف  ً                  األمر الثالث: متعمد ا، ٮترج ذلك ما خرج ٥ترج لغو اليمُت الذي ال يكوف متعمد                                                   ً                  

 غَت قاصد لو.
                         ً                 الشخص إذا حلف، أو نذر شيئ ا ال يستطيعو فإنو  :(ٍل نذٌر فيما ال يملكُ وليس على رج) قولو:

ال شك أنو ال ٬تب عليو فعل ىذا الذي ال يستطيعو، وسيمر معنا بعد قليل ُب حديث قصة أخت عقبة وُب 
غَتىا أنو ال يلـز الشخص أف يفعل ما ال يستطيعو أو أف يتصدؽ فيما ال ٯتلك، أو أف ٭تلف على غَته 

ر عليهم، واٞتمهور يقولوف: إف معٌت ىذا اٟتديث أنو ال يلزمو فعلو دوف الكفارة فتجب الكفارة. واختار وينذ
أف اليمُت إذا كاف ا١تقصود منها إكراـ الشخص فإنو ال كفارة فيها  -رٛتو اهلل–الشيخ تقي الدين ابن تيمية 

، )ال نذر(ؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم:    ً                                                   مطلق ا، ال إٍب وال كفارة؛ ألنو داخل فيما ال ٯتلكو الشخص. وقو 
                                                                              ً              ذكرت ُب بداية كتاب األٯتاف والنذور أف النذر واألٯتاف معٌت مشًتؾ، ولذلك يكوف النذر ٯتين ا وتكوف اليمُت 
   ً                                                                                   نذر ا، فقاؿ: إف من حلف على شيء ال ٯتلكو. قاؿ: واهلل ليتصدقن فبلف بكذا على أخيو، أو قاؿ: واهلل 

ستدخل ليس أنا فهذا ال أملكو أنا، فاٞتمهور يقولوف: ال إٍب عليك؛ لكن تلزمك لتدخلن بييت. أنت الذي 
الكفارة. واختار الشيخ تقي الدين أنو ال إٍب وال كفارة؛ ألف النفي ىنا يشمل الثنتُت: يشمل نفي اإلٍب، 

 ويشمل نفي الكفارة، وىذه ا١تسألة من ا١تسائل ا١تشهورة اليت تتعلق هبذه مسألة.
)من لعن إذ لعن ا١تؤمن ال ٬توز، والنيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  :(ْعُن المؤمِن كقتِلوِ ولَ ) قولو:

، مسلًما ارتقت لعنتو إٔب السماء ٍب ترجع فإف وجدت صاحبها مستحًقا ٢تا وإال حارت على ا١تتلفظ هبا(
غَت ما موضع، وأيده  والذي يقرره أىل السنة واٞتماعة وىو منصوص اإلماـ أٛتد وأقره الشيخ تقي الدين ُب

 ابن مفلح ُب اآلداب وغَتىا: أف اللعن نوعاف:
َ  ِ  ِ  َ فػ ل ع ن ة  الل و  ع ل ى ال ك اف ر ين  {النوع األوؿ: أف يكوف لعن أوصاؼ، فبل شك أنو جائز،   ْ    ََ   ِ      ُ َ ْ البقرة: { ] َ َ 

ِ  َ ل ع ن ة  الل و  ع ل ى الظ ال م ُت  }[، ٜٛ  ِ        ََ   ِ      ُ َ ْ قبور أنبيائهم )لعن اهلل اليهود والنصارى اٗتذوا [، ٗٗاألعراؼ: { ]َ 
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، يقوؿ ميموف بن مهراف: أدركنا صحابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وىم يلعنوف الكفار ُب مساجد(
 الصبلة. إذف لعن األوصاؼ جائز ببل شك.

ا أو عمر ا، فبل شك أف الشخص إذا ٓب يكن مستحق ا  ً         ً                                ً   النوع الثا٘ب: لعن األعياف، كأف تلعن زيد                                      
              ً               ً                                   ً   كاف الرجل مظهر ا لفجوره، ومظهر ا إلٟتاده، فإف األؤب واألًب عدـ لعنو مطلق ا                ً           فليس ّتائز مطلق ا، وأما إف

ولذلك ١تا قيل لئلماـ أٛتد: أتلعن اٟتجاج؟ قاؿ: ألعن الظا١تُت وأسكت عنو. ألعن الظا١تُت الذي ىو لعن 
ؤمنُت فلذلك األوصاؼ، وا١تؤمن ليس باللعاف وال بالسباب وال بالفاحش البذيء، فاللعن ليس من ٝتة ا١ت

                        ً                    ً                                 ً          لعن األشخاص إف ٓب يكن ٦تنوع ا بأال يكوف الشخص متصف ا ٔتا يستحق اللعن أو أف يكوف منهي ا عنو هني  
                            ً                                                كراىة شديدة فيما لو كاف متصف ا بو، وعلى الكل فهو ٦تنوع من الثنتُت أو ُب اٟتالتُت.

 ىل ٬توز لعن الكافر؟. س:
ْ َ ُ       فػ ل ع ن ة  الل  }لعن الكافر كوصف جائز،  جػ: َ  ِ  ِ  َ و  ع ل ى ال ك اف ر ين   َ َ  [، ىذا جائز ال شك بل ٜٛالبقرة: { ]ِ   ََ    ْ 

ا أو عمر ا من الكافرين، فأقل أحوالو الكراىة،  ً         ً                                    ىو مشروع، لكن كشخص أقل أحوالو الكراىة، لعن اهلل زيد                                                  
                     ُ                                                                       وإذا مات على الكفر وع لم أنو مات على كفره كأيب جهل و٨توه جاز، و١تا لعن ا١تسلموف أبا جهل قاؿ النيب 

، ١تا جاء عكرمة فتأذى بو، فلذلك أقل أحوالو الكراىة )ال تلعنوه فإنو يؤذي األحياء(هلل عليو وسلم: صلى ا
 لكن ٬توز.

من ادعى دعوى كاذبة  :(وَمن اّدعى دعوى كاذبًة؛ ليتكثَّر بها: لم يزِْدُه اهلل بها إال قلةً ) قولو:
ً                  ب ضع ا أو ادعى أرض ا أو غَت ذلك وىو  أي ادعى سواء بيمُت أو بدوف ٯتُت، ادعى ماؿ امريء مسلم أو               ً  ُ

                         ً                                                                      كاذب بذلك ليتكثر ليس مستحق ا لو وإ٪تا ليتكثر بو ٓب يزده اهلل عز وجل هبا إال قلة ُب الدنيا واآلخرة، فقلة 
الدنيا بفقر قلبو، وعدـ رضاه ٔتا رزقو اهلل سبحانو وتعأب، وعدـ بركتو ُب ا١تاؿ، وسبق معنا معٌت الربكة ُب 

 مل أمور: ا١تاؿ أهنا تش
 األمر األوؿ: إنفاقو ُب ىلكتو، إنفاقو فيما يرضي اهلل عز وجل.

                                    ً                                 األمر الثا٘ب: أف يكوف القليل منو كافي ا ُب مقابل كثَت عند من ال بركة عنده.
                         ً     ً                          األمر الثالث: أال يكوف سبب ا موبق ا لصاحبو ُب الوقوع ُب حراـ.
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 *** المتن ***
 باب النذر.

 :*** الشرح ***
 الحديث:مفردات 

 وىو باب متفرع عن باب األٯتاف والنذور. -رٛتو اهلل–بدأ الشيخ  :)باب النذر( قولو:
 تعريف النذر:

ا١تراد بالنذر ىو االلتزاـ هلل عز وجل بفعل الطاعة، أف يلتـز الشخص بفعل الطاعة، واألصل أف 
لة، وىذا النذر لو صور من حيث لزـو النذر يكوف بااللتزاـ دوف اليمُت، فبل يقوؿ فيو: واهلل. إال ُب صور قلي

 النذر ووجوبو أو ليس بواجب:
                              ً                                                 الصورة األؤب: أف يكوف النذر مطلق ا، وذلك بأف يقوؿ الشخص: هلل علي نذر. ويسكت وال يبُت 
نوع النذر الذي سيفعلو أو الصدقة اليت سيتصدؽ هبا، فمن قاؿ: هلل علي نذر. وسكت وٓب ٭تدد ا١تنذور 

                               ً                               ا مكفرة فهو يأٌب بكفارة ٯتُت وجوب ا ألنو ٓب يوجد شيء حدده فيخرج بو.             ً فإهنا تكوف ٯتين  
الصورة الثانية: أف يكوف النذر نذر ٞتاج وىو إذا التـز الطاعة ألجل أحد أمور أربعة: إما أف يكوف 
 الًتغيب، أو الًتىيب، أو اٟتث، أو ا١تنع، مثل أف يقوؿ الشخص: هلل علي نذر أف أصـو االثنُت إذا وصلت

للمكاف الفبل٘ب. لكي ٭تث نفسو ليس نذر التربر الذي سنذكره وإ٪تا ليحث نفسو، أو ليحث من يعز عليو 
فهنا نقوؿ: إف ىذه يصبح فيها ٥تَت بُت فعل ا١تنذور وبُت كفارة اليمُت. إذف نذر اللجاج وُب حكمو نذر 

 رة.                   ً                                        الغضب يصبح الشخص ٥تَت ا بُت أمرين: بُت فعل ا١تنذور، وبُت فعل الكفا
الصورة الثالثة: أف يكوف الشخص قد نذر ُب مباح، قاؿ: هلل عز وجل علي أف أشًتي لفبلف سيارة. 
          ً                                                                             أو كاف نذر ا مكروىا قاؿ: هلل علي أف أطلق فبلنة. ليس من باب الًتغيب وال الًتىيب وال اٟتث وال ا١تنع 

ً   وإ٪تا ُب مباح، فنقوؿ: إف النذر ا١تباح حكمو حكم اليمُت أيض ا.                                                      
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                                                       ً                            الصورة الرابعة: نذر الطاعة، كأف يقوؿ: هلل علي أف أصـو شهر ا. فذكرنا أف مشهور ا١تذىب ٬تب 
 الوفاء هبا وال كفارة فيها، وىذا يسمى بنذر التربر.

الصورة ا٠تامسة: النذر ا١تعلق على شرط لوجود نعمة أو انتفاء نقمة، كأف يقوؿ: إف شفى اهلل 
ثل نذر التربر يعٍت ا١تعلق على شرط ٞتلب منفعة أو دفع نقمة وكاف نذر مريضي. وكاف نذر تربر فإنو يلـز م

، وإف كاف نذر مباح فإنو يكوف كاألٯتاف ا١تكفرة.  تربر فإنو يلـز
 *** المتن ***

قاؿ: قُلُت: يا رسوؿ اهلل! إني نذرُت في  -رضي اهلل عنو-عن ُعمر بن الخطاب  - ٖٚٙ
؟ قاؿ:  -: يوًماوفي روايةٍ -الجاىليِة: أف أعتكَف ليلَة   .)فأوِؼ بنذِرؾ(في المسجِد الحراـِ

 :*** الشرح ***
 فقو الحديث:

ا١تسألة األؤب: استدؿ هبذا اٟتديث على أف نذر غَت ا١تسلم صحيح فمن نذر وكاف ُب غَت إسبلـ 
تكف                                ً                                                         لزمو فعل ىذا النذر، فإف نذر شيئ ا من شرطو اإلسبلـ كأف ينذر طاعة ينذر بأف يصـو أو يصلي أو يع

فمهما فعلو ُب اٞتاىلية فإنو ال يسقط عنو النذر بل ٬تب أف يفعلو مرة أخرى ُب اإلسبلـ، وىذا ىو مشهور 
 ا١تذىب.

                                                         ً                      ا١تسألة الثانية: أف ىذا اٟتديث دليل على مشروعية االعتكاؼ مطلق ا، وىذه سبقت معنا أف 
                    ً          ف أقل ما يسمى اعتكاف ا ىو يـو  االعتكاؼ سنة، واستدؿ هبا فقهاء ا١تالكية وىو استداؿ ُب ٤تلو على أ

كامل أو ليلة كاملة، ومشهور ا١تذىب أف االعتكاؼ يصح ولو ساعة ولو ٜتس دقائق، وىذا فيو نظر فإف 
                                                 ً                     ً                النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يدخل ا١تسجد وٯتكث فيو كثَت ا، وأقل ما ٝتاه اعتكاف ا ما جاء ُب حديث 

         ُ                                             د اهلل بن أ نيس عن أبيو أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ لو: عمر يـو أو ليلة، ومثل ما جاء ُب حديث عب
، فجعلو يعتكف ليلة واحدة، وأما أقل من يـو أو أقل من ليلة فإنو ال يسمى )ائت ليلة واحد وعشرين(

       ً               ً                         اعتكاف ا وإ٪تا يسمى لزوم ا ُب ا١تسجد ولو أجر ُب ذلك.
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خاص با١تساجد الثبلثة كما ُب حديث ا١تسألة الثالثة: استدؿ هبذا اٟتديث على أف االعتكاؼ 
)ال اعتكاؼ إال ُب ا١تساجد الثبلثة: ا١تسجد اٟتراـ، ومسجد النيب صلى اهلل عليو وسلم، وا١تسجد حذيفة: 
، قاؿ: ألنو قاؿ: إ٘ب نذرت أف أعتكف ُب ا١تسجد اٟتراـ. وحديث حذيفة فيو مقاؿ واٟتقيقة أف األقصى(

                ً       ً                             لو ُب اٟتكم ليس وصف ا عكسي ا، الوصف العكسي ىو الذي يوجد ىذا القيد ىنا ىو وصف طردي ال أثر 
اٟتكم عنده وينتفي عند انتفائو، وإ٪تا ىو وصف طردي فلو أنو قاؿ: نذرت أف أعتكف ُب مسجد ما. فإنو 

 يصح لو ىذا النذر.
 *** المتن ***

و نهى ، عن النبي صلى اهلل عليو وسلم أنّ -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بِن عمر  - ٖٛٙ
 .)إنّو ال يأتي بخيٍر، وإنما ُيستخرُج بو ِمن البخيِل(عن النذِر. وقاؿ: 

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

وىذا اٞتملة دليل على أف النذر  :(عن النبي صلى اهلل عليو وسلم أنّو نهى عن النذرِ ) قولو:
            ً                                                                                  منهي عنو مطلق ا وىو الصحيح ومشهور ا١تذىب، أف كل نذر منهي عنو ولو كاف نذر تربر يلـز الوفاء بو فهو 
منهي عنو، والنهي عندىم األصل أنو ٤تموؿ على الكراىة إال ُب نذر ا١تعصية حراـ، يأٍب وال يلـز الوفاء بو، 

                                     ً                         مطلق النذر فإنو منهي عنو هني كراىة خبلف ا لبعض الفقهاء كأيب حنيفة  فيأٍب على نذر ا١تعصية، وأما
 والشافعي فإهنما قاال: إنو مباح.

معٌت ىذا الكبلـ بعض الناس رٔتا نذر  :إنّو ال يأتي بخيٍر، وإنما ُيستخرُج بو ِمن البخيِل() قولو:
أف غائبو لن يأٌب إال إذا نذر ىذا النذر ليغَت القضاء والقدر، فيظن أف مريضو لن يشفى، وأف رزقو لن يزيد، و 

، القضاء والقدر ىو )ال يأٌب ٓتَت(فدؿ ذلك على أف عنده ضعف ُب إٯتانو باهلل عز وجل، ولذلك قاؿ: 
نفسو ال يتغَت فهو ثابت على ىيئتو فبل يأٌب ٓتَت فهو ثابت ُب حكم اهلل عز وجل، الذي يغَت القدر الدعاء  

ّ              ، وبعض األعماؿ الصاٟتة ا١تنج زة ال ا١تعلقة، )وال يرد القدر إال الدعاء(و وسلم: كما قاؿ النيب صلى اهلل علي                         
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ّ                                                                         فاألعماؿ الصاٟتة ا١تنج زة تغَت القدر ٓتبلؼ ا١تعلقة كالنذر، فا١تعلقة ال تغَت القدر، ما الدليل على ذلك؟                    
، ٯتداف ُب ُب القدر()حسن ا٠تلق، وصلة الرحم، والصدقة، ينسأف الدليل قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

َ ْ  ٍ ك ل  يػ و ـ  ى و  ُب  ش أ ف  }العمر ويزيداف ُب الرزؽ وىو تغيَت للقدر، واهلل عز وجل يقوؿ:   ِ   َ  ُ   ٍ ْ [، ٜٕالرٛتن: { ]ُ     َ 
ِ ل و  م ع ق ب ات  م ن  بػ ُت   }ُب قوؿ اهلل عز وجل:  -رضي اهلل عنو–        ُ                                  قالوا: ي بديو ال يبتديو. قاؿ علي بن أيب طالب  ْ  َ   ْ  ِ  ٌ  َ ِّ  َ  ُ  ُ َ

َ ْ  ِ ي د ي و  و م ن  خ ل ف     ْ  ِ َ   ِ ْ َ ِ       ِ و  ٭ت  ف ظ ون و  م ن  أ م ر  الل و  َ   ْ  َ  ْ  ِ  ُ َ  ُ  َ ْ َ [، قاؿ: إف اهلل عز وجل لو كتاباف: فأما كتاب ال يتغَت ٔٔالرعد: { ]ِ  
وأما الكتاب الذي تطلع عليو ا١تبلئكة فيمحو اهلل فيو ما يشاء ويثبت وعنده أـ الكتاب.  -اللوح احملفوظ–

 النذر فإنو معلق فبل يغَت.فهو ٯتحيو فيكتب إف تصدؽ فبلف أو دعا تغَت القدر لو، وأما 
ىذا يدؿ على أف الذي ال ينجز الطاعات وإ٪تا يعلقها  :وإنما ُيستخرُج بو ِمن البخيِل() قولو:

 على الفعل فهو نوع من أنواع البخل.
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 ٚٗالشريط: 
 *** المتن ***

قاؿ: نذرْت ُأختي أف تمِشي إلى بيت اهلل  -رضي اهلل عنو-عن ُعقبة بن عامٍر  - ٜٖٙ
)لتمِش، الحراـ حافيًة، فأمرتني أف استفتي لها رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم. فاستفتيُتو. فقاؿ: 

 .ولتركْب(
 :*** الشرح ***

 .-رضي اهلل عنو–ىذا ىو اٟتديث الثالث ُب باب النذر، وىو حديث عقبة بن عامر 
 مفردات الحديث:

يقصد أف تذىب إٔب مكة بنسك،  :(نذرْت ُأختي أف تمِشي إلى بيت اهلل الحراـ حافيةً ) قولو:
رضي اهلل –إما بنسك عمرة أو أف تتقرب إٔب اهلل عز وجل بنسك حج، وليس ا١تقصود من نذر أخت عقبة 

مرادىا أهنا تأٌب ْتج أو عمرة، لكن ُب وسيلة ذىاهبا أهنا تقربت إٔب اهلل عز وجل ٔتطلق ا١تشي، وإ٪تا  -عنها
قالوا: من نذر مثل نذر أخت  -رٛتهم اهلل–إٔب اٟتج أو العمرة تكوف قد ذىبت ماشية، ولذلك الفقهاء 

                       ً                                                                عقبة بأف نذر أف ٭تج ماشي ا فإهنم يقولوف: يستمر على ا١تشي وال يركب إٔب حُت رمي اٞتمار، فإذا رمى 
اٟتاؿ يصدؽ عليو أنو قد ًب نسكو، فحينئذ جاز لو أف يركب فيكوف قد أوَب بنذره. إذف اٞتمار فإنو ُب ىذه 

أخت عقبة نذرت بأمرين: األمر األوؿ: أف تأٌب بالنسك وىو اٟتج، واألمر الثا٘ب: أهنا تذىب ٢تذه النسك 
 ماشية.

ىذا يدلنا على أف و  :(فأمرتني أف استفتي لها رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم. فاستفتيُتو) قولو:
ا١ترء ٬تب عليو أف يسأؿ أىل العلم، وأف يستفتيهم، وأف ينظر ُب تصرفاتو، إذ العمل القليل على سنة ال 

                     ً                                                  شك أنو يكوف أعظم أجر ا عند اهلل عز وجل من العمل الكثَت إذا كاف على غَت سنة.
باب إسقاط لزـو ا١تشي  ىذا القوؿ من النيب صلى اهلل عليو وسلم ىو من :لتمِش، ولتركْب() قولو:

إٔب بيت اهلل اٟتراـ، ولكي نفهم ىذه ا١تسألة أكثر فإنو قد سبق معنا بياف أف النذر  -رضي اهلل عنها–عليها 
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على أنواع ستة أو سبعة، فقلنا: إف من أنواع النذر: النذر ا١تطلق وىو أف يقوؿ: هلل علي نذر. ويسكت 
 اليمُت فقط؛ ألنو ال يوجد شيء يفعلو.وقلنا: إف الواجب ُب النذر ا١تطلق كفارة 

النوع الثا٘ب: نذر اللجاج والغضب، وىو من علق النذر بأي صيغة من صيغ النذر على فعل معُت 
وكاف غرضو من ىذا التعليق واحد من أربعة أمور: إما التصديق، أو التكذيب، أو اٟتث، أو ا١تنع، ففي ىذه 

أف يفعل واحدة من أمرين: إما أف يأٌب بالنذر فيفعلو، اٟتاؿ يسمى نذر ٞتاج وغضب، فيجوز للشخص 
                                                          ً                          وإما أف يكفر كفارة ٯتُت فيكوف حكمو  حكم اليمُت، فيصبح ا١ترء ٥تَت ا، مثل أف يقوؿ شخص: هلل علي 
نذر إف دخلت بيت فبلف أف أذبح كذا وكذا أو أفعل كذا وكذا. فنقوؿ: أنت ٥تَت؛ ألنك إ٪تا قصدؾ من 

 نع من الدخوؿ دار فبلف.ىذا الفعل إ٪تا ىو ا١ت
ً                النوع الثالث: نذر ا١تباح، ونذر ا١تباح الصحيح وىو مشهور ا١تذىب أف ا١ترء أيض ا ٥تَت بُت أمرين:                                                                       

 بُت الفعل، وبُت الًتؾ.
                                                         ً                      النوع الرابع وا٠تامس: نذر ا١تستحب ونذر ا١تكروه، وىذه يصبح ٥تَت ا ولكن األفضل ُب ا١تستحب 

، مثل أف ينذر هلل عز وجل إف دخل الدار الفبلنية أف يطلق زوجتو. وىذا فعلو، واألفضل ُب ا١تكروه تركو
 مكروه فاألفضل لو أال يطلقها وإ٪تا يكفر عن ٯتينو.

                                                          ً                           النوع السادس: نذر التربر، ونذر التربر نوعاف: إما أف يكوف مطلق ا أف يقوؿ الشخص: هلل علي أف 
أو دفع نقمة فيقوؿ: إف شفى اهلل مريضي. أو                              ً                     أصلي الوتر. وإما أف يكوف معلق ا على شرط وجود نعمة 

كفا٘ب شر عدوي فلو علي أف أصـو يـو االثنُت. ىذا يسمى نذر التربر، والتعليق فيو ليس ألجل واحد من 
األمور األربعة: التصديق، والتكذيب، واٟتث، وا١تنع، وإ٪تا الغرض منو عند وجود النعمة فالتعليق ىنا تعليق 

 ق بالقدر.٤تض وال شك ألنو متعل
                                                  ً                                       ومشهور ا١تذىب أف نذر التربر ٬تب الوفاء بو ما داـ قادر ا وال ٬توز لو أف يًتكو البتة، قاؿ: إف شفى 
اهلل مريضي صليت ركعتُت. ٬تب عليك أف تصلي ركعتُت، قاؿ: أريد أف أنتقل للبدؿ وىو الكفارة. نقوؿ: ال 

ا١تذىب يقولوف: إف من نذر بصفة التكرار  ٬توز لك أف تنتقل للبدؿ إال عند العجز عنو. ولذلك مشهور 
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كأف يقوؿ: ألصلُت كل ليلة الوتر. أو إف شفى اهلل مريضي صليت كل ليلة الوتر. لزمو الوفاء فإنو تركو بعض 
 الليإب لزمو الكفارة عن بعض الليإب، ويستمر عليو طواؿ عمره ال ينقطع عنو؛ ألنو نذر تربر.

 فإف أخت عقبة نذرت نذرين:  -ها وعنورضي اهلل عن–نأٌب لقصة أخت عقبة 
النذر األوؿ: نذر تربر وىو أخذ عمرة أو حج وىو التقرب إٔب اهلل عز وجل بنسك العمرة أو اٟتج، 

 فهنا النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب يقل ٢تا: اتركيو. 
فإهنا نذرت أف النوع الثا٘ب من النذر: النذر ا١تتعلق بوسيلة وىو طريقة ا١تشي إٔب بيت اهلل اٟتراـ، 

–        ً        ً                                                                             يكوف مشي ا ال ركوب ا، وىذا النذر من النذر ا١تباح عند اٟتنابلة، ففقهاء اٟتنابلة يقولوف: إف أخت عقبة 
٘تشي و٬تب عليها كفارة، والكفارة ىي كفارة اليمُت ٥تَتة بُت أمور ثبلثة. وقد ثبت عند  -رضي اهلل عنها

اهلل عليو وسلم ألـز أخت عقبة بالكفارة. فدؿ ذلك على  أيب داود واإلماـ أٛتد بإسناد جيد أف النيب صلى
ً                                                        أف نذر ا١تباح أو نذر ا١تسنوف ٬توز تركو قصد ا مع القدرة عليو لكن ٬تب أف يأٌب الشخص بالكفارة، أما نذر                                        

 التربر ا١تطلق فيجب اإلتياف بو على  مشهور ا١تذىب.
 *** المتن ***

؛ أنو قاؿ: استفتى سعد بُن ُعبادَة رسوَؿ -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس  - ٖٓٚ
فقاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل  -توفّْيْت قبَل أف تقِضيو-اهلل صلى اهلل عليو وسلم في نذٍر كاف على أمّْو 

 .)فاقِضِو عنها(عليو وسلم: 
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
توفّْيْت -في نذٍر كاف على أمّْو استفتى سعد بُن ُعبادَة رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ) قولو:
             ً                                    قد نذرت هلل نذر ا ولكنها ماتت وٓب تف بو أي ٓب تأت بو،  -رضي اهلل عنها–كانت أمو   :(قبَل أف تقِضيو

 فاستفىت سعد النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب ىذا النذر.



 

 
 

ٕٔٔ
ٙ 

 شرح عمدة األحكاـ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

أي فأد ىذا النذر عنها، وىذا يدلنا على أف النذر ٬تب الوفاء بو، وىذا نذر  :فاقِضِو عنها() قولو:
التربر وىذا دليل للمذىب أف نذر التربر ال ٬توز االنتقاؿ عنو إٔب بدلو وىو الكفارة إال عند العجز عنو 

فدين اهلل أحق )، وُب رواية أنو قاؿ: )فاقضو عنها(فيجب الوفاء بو، ولذلك النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
            ً                ، فسماه دين ا، فليس عنو بدؿ.بالقضاء(

، نذرت هلل عز وجل أف  ىذا النذر الذي كانت أمو قد نذرتو جاء ُب بعض الروايات أنو كاف صـو
، أي فاقض الصـو عنها، الشخص )فاقضو عنها(       ً                                          تصـو صوم ا، فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم البنها سعد: 

 ا ينذره واحد من ثبلثة أمور:           ً             إذا نذر نذر ا ٍب مات فإف م
األمر األوؿ: أف يكوف من العبادات ا١تالية، فهنا ٬تب إخراج النذر من مالو، كأف ينذر هلل عز وجل 
أف يتصدؽ بألف أو أف يذبح شاة ويوزع ٟتمها على الفقراء، فهذا ٬تب الوفاء بنذره من مالو؛ ألنو من 

يت من أوؿ ما يستخرج من تركتو الديوف، ديوف اهلل عز وجل الديوف الواجبة هلل عز وجل، وسبق معنا أف ا١ت
                                                                     ً                   من الزكاة والنذر ٍب ديوف اآلدميُت على ا٠تبلؼ ُب إذا تعارض وٓب يف ا١تاؿ هبما ٚتيع ا، و٦تا يدخل ُب ىذه 
                                                                                      ُ           الصورة وىي قضية نذر العبادات ا١تالية قالوا: اٟتج. فإف اٟتج ىو عبادة بدنية ومالية، ولكن غ لب فيها معٌت

ا١تاؿ، ولذلك يقولوف: من نذر أف ٭تج فيجب أف ٮترج عنو من مالو من ٭تج عنو من دويرة أىلو. كاف رجل 
رج من مالو من ٭تج عنو من بغداد، ١تاذا؟ يقولوف: ألف ا١تؤنة من  ُ                                                          مثبل  من بغداد نذر أف ٭تج فيجب أف ٮت                              ً   

ُ                                   ي غل ب فيو معٌت العبادة ا١تالية فننظر بلده ليست كا١تؤنة من مكة أو من قريب من مكة كا١تدينة، وألف اٟتج 
                                                                            ً           ٟتاؿ الناذر وليس ٟتاؿ ا١تؤدي. ىذا كبلمهم، ولكن قاؿ بعض أىل العلم: العربة باٟتج مطلق ا فلو كلف 

 غَته ٦تن ىو أدٗب إٔب مكة وأقرب إليها ألجزأ. وا١تسألة فيها قوالف ألىل العلم.
ورد فيو حديث عن النيب صلى اهلل عليو  األمر الثا٘ب: الصـو ٓتصوصو، فإف الصـو ٓتصوصو قد

، اٟتديث صـو ولكن ا١تراد بالصـو صـو النذر، فإف )من مات وعليو صـو صاـ عنو وليو(وسلم أنو قاؿ: 
اإلماـ أٛتد ١تا ذكر ىذا اٟتديث قاؿ: ىذا ُب النذر خاصة. ومثلو قاؿ أبو داود صاحب السنن وغَت٫تا من 

عنو وليو بأف يصـو ابنو أو زوجو أو قريبو أو صديقو فيصـو عنو فبذلك  أىل العلم، إذف فنذر الصـو يقضيو
 تربأ ذمة ا١تيت.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٕٚٔٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

رج من مالو من يصـو عنو أـ ال؟. س: ُ                              ىل ٬تزئ عن من نذر صوم ا أف ٮت        ً                    
قوالف ألىل العلم: القوؿ األوؿ: ٮترج من مالو من يصـو عنو. والقوؿ الثا٘ب: أنو ال ٬تزئ أف  جػ:

ـ عنو. وىذا األقرب، ما السبب؟ أوؿ شيء اٟتديث النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: ٮترج من مالو من يصو 
رج من تركتو ماؿ يصاـ عنو أو يستأجر بو من يصـو عنو، ىذا من جهة، ومن )صاـ عنو وليو( ُ                                                                    ، وٓب يقل: ٮت            

ز وجل وإ٪تا جهة ثانية: أف الصـو عبادة بدنية وىو اإلمساؾ فمن أخذ ا١تاؿ على الصـو ٓب يكن الصـو هلل ع
                                                                   ً                       ألجل ا١تاؿ فبل أجر فيو، فبل يكوف فيو وفاء لدين اهلل عز وجل، ٓتبلؼ من صاـ تربع ا من أولياء ا١تيت فإهنم 
                            ً                                                           يصوموف هلل عز وجل ال يريدوف أجر ا وإ٪تا ىم ٭تسنوف للميت، ولذلك الصحيح: أنو ال ٬توز استئجار أحد 

النذر، وسبق معنا مسألة الصـو والصحيح أنو ال سواء من ماؿ ا١تيت أو من غَت لكي يصـو عنو الصـو 
يقضى عن ا١تيت من الصـو إال صـو النذر فقط دوف باقي الصـو الواجب ُب الذمة كالكفارات وكصـو 

 رمضاف.
، كأف يكوف شخص نذر أف يصلي  األمر الثالث: نذر أعماؿ الطاعات والقرب البدنية غَت الصـو

ف يفعل كذا وكذا من األعماؿ البدنية ومات قبل أدائو، فهذه ا١تسألة عشر ركعات فمات قبل أدائها أو نذر أ
، والصحيح: أف كل نذر بد٘ب ٓب يفعلو صاحبو فإنو ال يقضى عنو، إ٪تا  بعض أىل العلم أٟتقها بالصـو
يقضى النذر ا١تإب والصـو فقط دوف ما عداىا من النذور؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا خص الصـو 

اء، ومن استدؿ بعمـو حديث سعد بن عبادة الذي ىو معنا حديث عبد اهلل بن عباس أنو قاؿ: بالقض
، قاؿ: ُب كل النذور. نقوؿ: ال، ىذه اللفظة ٤تمولة على ما جاء ُب الرواية الثانية وحديث )فاقضو عنها(

، ولذلك فإف ٚتع النصوص أؤب من ضرب بعضها ببعض، فنقوؿ : إف ىذا سعد نفسو أنو كاف ُب الصـو
خاص بالصـو وحده. وىي طريقة جل فقهاء اٟتديث كما نقلت ذلك عن أٛتد وأيب داود وغَت٫تا من أئمة 

 .-رٛتة اهلل عليهم–اٟتديث 
 *** المتن ***



 

 
 

ٕٔٔ
ٛ 

 شرح عمدة األحكاـ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

قاؿ: قلُت: يا رسوَؿ اهلل! إف ِمن َتوبتي أف  -رضي اهلل عنو-عن كعب بِن مالٍك  - ٖٔٚ
رسوِؿ صلى اهلل عليو وسلم. فقاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو أنخلَع من مالي؛ صدقَة إلى اهلل وإلى 

 .)أمِسْك عليك بعَض ماِلَك؛ فهو خبٌر لَك(وسلم: 
 :*** الشرح ***

ُ                     وىو أحد الثبلثة الذين خ لفوا فتاب اهلل عز وجل  -رضي اهلل عنو–ىذا حديث كعب بن مالك                       
 عليهم بعد ذلك.

 مفردات الحديث:
ٗتلف عن  -رضي اهلل عنو–فإنو  :(اهلل! إف ِمن َتوبتي أف أنخلَع من ماليقلُت: يا رسوَؿ ) قولو:

الغزو مع النيب صلى اهلل عليو وسلم ٍب تاب وصدؽ ُب توبتو فتاب اهلل عز وجل عليو، وأنزؿ اهلل عز وجل 
ث ة  ال ذ ين  خ ل ف وا ح ىت  إ ذ ا ض اق ت  }توبتو ُب كتابو جل وعبل فقاؿ:  ْ  و ع ل ى الث بل   َ  َ   َ  ِ    َ     ُِّ  ُ   َ   ِ      ِ َ ْ  ع ل ي ه م  األ  ر ض  ٔت  ا ر ح ب ت  َ  ََ        َ  َ ُ  َ   َ ِ   ُ  َْ ْ    ُ  ِ  َْ َ 

ْ   ِ َُ  ُ   و ض اق ت  ع ل ي ه م  أ نػ ف س ه م  و ظ ن وا أ ف  ال  م ل ج أ  م ن  الل و  إ ال  إ ل ي و  ٍب   ت اب  ع ل ي ه م  ل ي ت وب وا  ِ  َْ َ   َ  َ    ُ   ِ َْ ِ     ِ  ِ      َ  ِ  َ َ  ْ َ َ   ْ  َ     َ  َ   ْ  ُ  ُ  ُ  ْ َ   ْ  ِ  َْ َ   ْ  َ  َ يم   َ  ِ   ُ إ ف  الل و  ى و  التػ و اب  الر ح        ُ           َ  ُ   َ        ِ }
٘ب أريد أف أ٩تلع من مإب، أي سأخرج من مإب  [، فقاؿ: إف من توبيت. أي من صدؽ توبيت أٛٔٔالتوبة: ]

 كلو وأتصدؽ بو هلل عز وجل.
أي أعطيو رسولو فيبذلو ُب ىلكتو  :(صدقَة إلى اهلل وإلى رسوِؿ صلى اهلل عليو وسلم) قولو:

 وفيما رآه فيو صلوات اهلل وسبلمو عليو.
                ً           ال تتصدؽ بو كامبل  فهو خَت لك. :(أمِسْك عليك بعَض ماِلَك؛ فهو خبٌر لكَ ) قولو:

 فقو الحديث:
                         ً       ً         ُب ىذا اٟتديث من الفقو أدب ا وأحكام ا مسائل:

 ا١تسألة األؤب: وىي من ا١تسائل ا١تتعلقة باألدب ُب مسألة التوبة، فإف التوبة من شرطها ثبلثة أمور:
 األمر األوؿ: ترؾ الذنب.

 األمر الثا٘ب: العـز على عدـ العود إليو.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٕٔٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 لثالث: الندـ على فعلو.األمر ا
ىذه ىي الشروط اليت ٬تب فعلها لصدؽ التوبة، وإذا كانت التوبة متعلقة با١تاؿ ٦تا فيو حق من 
حقوؽ اآلدميُت فإنو ٬تب رد ا١تظآب إٔب أىلها، فتكوف الشروط أربعة، وما عدا ىذه األمور األربعة فليست 

ص من مالو كلو أو أف ٮترج من بلده. و٨تو ذلك     ً                                          شروط ا، ولذلك من قاؿ: إف من تاب ٬تب عليو أف يتخل
من األمور، نقوؿ: ىذا ليس من شروط التوبة، ورٔتا كانت من ا١تستحسنات فقط. كيف من ا١تستحسنات؟ 
من كاف ُب بلد وكاف ىذا البلد يذكره بفجوره ؤتعصيتو، فإف خروجو من بلده من ا١تستحسن لتكمل توبتو 

ً                                            ذي قتل تسعة وتسعُت نفس ا ٍب ٘تم با١تائة ٍب ذىب فلما قيس ما بُت البلدتُت         ً                    وليس شرط ا فيها، مثل الرجل ال                     
ُ                                                        ُ                                 و جد أنو أقرب إٔب البلدة الثانية اليت قصدىا فدؿ ذلك على أف ب عد الشخص عن مواطن ا١تعصية والريب 

ُب                                                                                      ً أقرب النصراؼ عنها ولصدؽ توبتو من ترؾ ذلك الذنب، كذلك يقاؿ ُب ا١تاؿ: إف ترؾ ا١تاؿ ليس شرط ا
          ً                                                                              التوبة مطلق ا. وىناؾ خبلؼ طويل بُت أىل العلم فيمن تاب من ا١تاؿ اٟتراـ الذي ليس ٔتستحق ألحد كأف 
                                          ً         ً    ً                                     يكوف الشخص قد أكل الربا، أو تكوف ا١ترأة بغي ا ٚتعت ماال  كثَت ا من البغاء، أو أف يكوف الشخص قد باع 

من ٙتن ميتة و٨تو ذلك من األمور اليت    ً                   ً                              ماال  وىذا ا١تاؿ ليس مستحق ا ألحد، كأف يكوف من ٙتن كلب أو 
ليس فيها استحقاؽ، االستحقاؽ مثل: السرقة، والغصب، والنهب، وجحد العارية و٨تو ذلك من األمور، 
ىذا األمر ألىل العلم فيو تفصيل: فإف أىل العلم يقولوف: ما كاف قبل العلم باٟتكم فبإٚتاع أىل العلم أنو 

ً                     يكوف ملك ا للتائب. يعٍت شخص كا ف يتعامل ْتراـ غَت مستحق ٍب علم باٟتكم ٍب بعد علمو باٟتكم تاب،        
ً       فنقوؿ ىنا: كل ما كاف ٯتلكو الشخص قبل العلم باٟتكم فباتفاؽ أىل العلم أنو يكوف ملك ا لو.  ْ  فػ ل ك م  }                                                                               ُ  َ َ 

ُ   َ ر ء وس  أ م و ال ك م  ال  ت ظ ل م وف  و ال  ت ظ ل م وف    َْ  ُ َ  َ   َ   ُ  ِْ  َ َ   ْ  ُ  ِ َ  ْ  َ  ُ كانوا عليو من اٞتاىلية [، وا١تشركوف أسلموا على ما  ٜٕٚالبقرة: { ]ُ ُ  
 ومنو رؤوس أموا٢تم. ىذا األمر األوؿ.

اٟتالة الثانية: فيما لو كاف بعد العلم، فأغلب أىل العلم يقولوف: إف من تاب بعد العلم فكل ماؿ 
                                             ً     ً                                    ٯتلكو فيجب عليو أف يتخلص منو. بشرط أال يكوف ماال  مستحق ا، فا١تستحق ببل إشكاؿ ٬تب رده، قالوا: 

ً                  الفة اآلية ذلك، ىذا من جهة، ومن جهة أخرى: قالوا: لكي ال يكوف فتح ا للذريعة فيمتنع ألف مفهـو ٥ت                                                              
 بعض الناس من التوبة ْتجة أف أٚتع ا١تاؿ لكي تكوف توبيت متأخرة فيؤخر التوبة ألجل ذلك. وىذا خطَت.



 

 
 

ٕٕٔ
ٓ 

 شرح عمدة األحكاـ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

اٟتالة الثالثة: ذىب بعض أىل العلم وىو مفهـو كبلـ الشيخ تقي الدين أف الشخص إذا صدؽ ُب 
ا باٟتكم لكنو مقر بذنبو ولكن إذا صدؽ ُب توبتو صدق ا تام ا كانت توبة 

 
                                               ً    ً             توبتو، قد يكوف الشخص عا١ت
ً
                        

          ً        تكوف أحيان ا ألشخاص        ُ                                          فرؽ بُت ي فىت لو وبُت ٭تكم لو، اٟتكم يكوف للكل واالفتاء –           ُ       صادقة فإنو ي فىت لو 
أف لك رأس مالك، ١تاذا؟ قاؿ: ألف توبتو صادقة فيما يظهر، وأف تأخَته للتوبة إ٪تا كاف ليس هبذا  -بأعياهنم

ً           القصد وىو قصد التوسع ُب ا١تاؿ وكثرة اكتسابو. ىذا من جهة، وقاؿ الشيخ أيض ا: بل يقاؿ أيض ا: إف ىذا                ً                                                                     
ا قاؿ: ال أريد ىذه التوبة. فبعض الناس ٯتلك ا١تبليُت فلو قلت الشخص لو قلت لو: ا٩تلع من مالك كلو لرٔت

لو: أخرج ا١تاؿ اٟتراـ. ٓب يبق من ىذه ا١تبليُت إال مبلليم، فلو قلت لو ذلك المتنع كثَت من الناس من التوبة 
يؤيد ذلك  من فعلهم احملـر من أكلهم الربا، أو متاجرهتم بأمر حراـ كانوا يتاجروف فيو، يقوؿ الشيخ: بل ٦تا

                                               ً                                         قاؿ: لو قيل لو تصدؽ هبذا ا١تاؿ وكاف ىذا الشخص فقَت ا فبل شك أنو يكوف أؤب ٔتالو الذي اكتسبو من 
ً                                             ً                  حراـ من الفقَت الذي يكوف ٤تتاج ا. لكن الكبلـ عن ما زاد عن اٟتاجو ىل يكوف مستحق ا أـ ال؟ فيو قوالف                             

ينظر ا١تفيت ُب حالو ومصلحتو ٍب يفيت لو بذلك، ألىل العلم، والذي قرره الشيخ أنو من باب الفتوى، يعٍت 
وقد اشتهر ُب زماننا ىذا قصة امرأة بغي ُب بعض البلداف العربية كانت تعمل ُب مهنة سيئة فلما أرادت أف 
تتوب جاءت لبعض الناس وقالت: لو خرجت من مإب ما بقي ٕب من مإب شيء. فأفتاىا بأف تبقى على 

قي مع اهلل عز وجل. فلرٔتا كانت فتواه ىذه متجهة على القوؿ الثا٘ب الذي ذكرناه ما٢تا وقاؿ ٢تا: تويب واصد
 قبل قليل.

 إذف ىذه ىي ا١تسألة األؤب ا١تتعلقة باألدب بالتوبة، وما يتعلق ُب الفقو:
ا١تسألة األؤب: أف التصدؽ بكل ا١تاؿ ىل ىو مشروع أـ ليس ٔتشروع؟ لو أراد امرؤ أف يتصدؽ ٔتالو  

ذا مشروع أـ ليس ٔتشروع؟ نقوؿ: إف ىذا ٮتتلف باختبلؼ الناس، فمن كاف كامل التوكل على كلو ىل ى
اهلل عز وجل، كامل االعتماد عليو جل وعبل فبل شك أنو ُب حقو ٬توز لو فعل ذلك، كحاؿ أيب بكر 

بل حاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم فإنو عليو الصبلة والسبلـ ٓب يكن يبيت ليلة  -رضي اهلل عنو–الصديق 
أي ُب بعض مرضو وقبل –: مرض النيب صلى اهلل عليو وسلم -رضي اهلل عنها–وُب داره شيء، تقوؿ عائشة 

ً  دراىم قليلة جد ا–وكاف قد وضع عندي دنانَت  -وفاتو بكثَت ُ         ت: فش غلت ٔترض فقاؿ: تصدقي هبا. قال -                  
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ُ         ، فقالت: ش غلت بك. )ما فعليت هبذه الدراىم اليت كانت عندؾ(النيب صلى اهلل عليو وسلم فلما برئ قاؿ:           
، فأخذىا وتصدؽ هبا صلوات اهلل )ما ظن ٤تمد بربو إذا مات وعنده تلك الدنانَت أو الدراىم؟(فقاؿ: 

          ً                                  ُب داره ماال  بل يتصدؽ بو، وكاف األشبو باألنبياء  وسبلمو عليو، فقد كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم ال يبقي
صلوات اهلل وسبلمو عليهم كحاؿ أيب بكر الصديق فإنو قد جاء عنو أنو تصدؽ ٔتالو كلو، فإنو أتى ٔتالو كلو 

قاؿ: أبقيت ٢تم اهلل ورسولو. ومن دوهنم من الناس  )ما أبقيت ألىلك؟(فقاؿ لو النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
إف ا١تشروع أال يتصدؽ ٔتالو كلو بل يبقى لو من مالو ما يكفيو ويكفي أىلو، والدليل على ذلك  فيقولوف:

ً     ، وأيض ا ُب )أمسك عليك بعض مالك فهو خَت لك(حديث كعب أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:       
اهلل عليو  ١تا مرض فأراد أف يتصدؽ ٔتالو كلو فقاؿ النيب صلى -رضي اهلل عنو–حديث سعد بن أيب وقاص 

، إذف )الثلث والثلث كثَت، إنك إف تذر ورثتك أغنياء خَت من أف تذرىم عالة يتكففوف الناس(وسلم لو: 
فاألفضل لعمـو الناس عدـ الصدقة بكل ا١تاؿ، إال ألقواـ بلغ كماؿ إٯتاهنم وكماؿ توكلهم منزلة عالية وأولئك 

، )يدخل اٞتنة سبعوف ألًفا بغَت حساب(: -رضي اهلل عنو–قلة من الناس حىت قيل: إف حديث عمراف 
ُ                                                                            ىؤالء الذين كم ل توكلهم على اهلل عز وجل وىم سبعوف ألف، وما جاء عند الطربا٘ب أف مع كل سبعُت ألف              
سبعُت ألف أخرى ىذه ضعيفة، بل أمو ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم كما ىو ظاىر النص ال ينطبق عليهم 

بعوف ألف ىذا ىو ظاىر النص، والعلم عند اهلل عز وجل ومفهـو العدد شرط كماؿ التوكل ىذا إال ىؤالء الس
ىل ىو حجة أـ ليس ْتجة ُب األحكاـ الشرعية ليس ُب األخبار؟ فيو رأياف ألىل العلم ُب قضية مفهـو 
العدد، وٚتهور العلماء يروف أف مفهـو العدد ضعيف، لكن من باب األخبار وظاىر النص أف كماؿ التوكل 

لسبعُت ألف ٦تا يدؿ على أف ىؤالء ُب منزلة عالية ال ينا٢تا أي أحد من الناس، ولكن اإلنساف ٭تاوؿ إ٪تا ىو 
)أهنم ال يتطَتوف، وأهنم ال أف يتشبو هبم وأف يقلدىم ولذلك ذكر النيب صلى اهلل عليو وسلم بعض أوصافهم 

 .يكتووف وعلى رهبم يتوكلوف(
أنو نذر،  -رضي اهلل عنو–كلو كما ىو ظاىر فعل كعب   ا١تسألة الثانية: من نذر أي يتصدؽ ٔتالو

فقاؿ: هلل علي نذر أف أتصدؽ ٔتإب كلو. ومشهور مذىب اٟتنابلة أف من نذر أف يتصدؽ ٔتالو كلو ٬تزئو أف 
ٮترج الثلث فقط؛ ألنو جاء ُب بعض روايات ىذا اٟتديث، لكن من قصة أيب لبابة أنو قاؿ مثلما قاؿ كعب: 
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، )إ٪تا يكفيك من ذلك الثلث( علي أف أتصدؽ ٔتإب كلو. فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: يا رسوؿ اهلل! هلل
                                                                     ً                    وىذه من مفردات ا١تذىب أف من نذر أف يتصدؽ ٔتالو كلو فإنو يتصدؽ بثلثو، طبع ا ىناؾ أحكاـ تتعلق 

ن نشَت ٢تا، الفقهاء بالثلث وىناؾ أحكاـ تتعلق باألكثر، مثلما ٥تالطة ا١تاؿ اٟتراـ وىذه مسألة طويلة لك
عندما يقولوف: إف العربة باألكثر فلذلك يقولوف: من اختلط مالو أو اختلط ُب مالو حراـ وحبلؿ وٓب يعرؼ 
مقدار اٟتبلؿ من اٟتراـ فماذا يفعل؟ فإنو يقولوف: ٮترج النصف ويزيد على النصف بدرىم. يعٍت بلغتنا يزيد 

                                           ً      مالو، وىذه ٢تا تطبيقات فيما لو كاف الشخص مثبل  يشًتؾ على النصف برياؿ فيكوف بذلك قد أخرج أكثر 
ُب شركة وىذه الشركة أرباحها بعضها حبلؿ وبعضها حراـ وال يعرؼ كم مقدار اٟتبلؿ من اٟتراـ ُب مقدار 
ىذه الشركة اليت تشارؾ فيها، فا١تذىب أنو ٮترج نصف األرباح ولاير، واختار الشيخ تقي الدين أنو ٮترج 

عٍت ىذا الدرىم أو الرياؿ ىو الفرؽ بُت ا١تذىب وبُت اختيار الشيخ تقي الدين، واستدؿ النصف فقط، ي
ً              ً      ً                                     عليو بأدلة طويلة جد ا وقرره تقرير ا طويبل  والفرؽ ال يكاد يذكر واالحتياط فيو أؤب.                    

 *** المتن ***
 باب القضاء.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

بذكر باب القضاء، وا١تراد بالقضاء فصل  -اهللرٛتو –شرع الشيخ  :)باب القضاء( قولو:
 ا٠تصومات بُت الناس ىذا ىو القضاء.

 *** المتن ***
)َمن قالْت: قاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  -رضي اهلل عنها-عن عائشَة  - ٕٖٚ

 .أحدَث في أمرِنا ىذا ما ليَس منو، فهو ردّّ(
 .فهو َردّّ( )َمن عِمل عماًل ليس عليو أمُرنا،وفي لفٍظ: 

 :*** الشرح ***
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 مفردات الحديث:
: ، َمن أحدَث في أمرِنا ىذا ما ليَس منو، فهو ردّّ() قولو: ٍ   وفي لفظ  )َمن عِمل عماًل ليس عليو       
اللفظة الثانية ىي من مفاريد مسلم وليست ُب البخاري، وقد ذكر ذلك النووي ُب األربعُت  : أمُرنا، فهو َردّّ(

            ً   كما ٨تفظو ٚتيع ا.
ىذا اٟتديث ذكر اإلماـ أٛتد أنو أحد األحاديث األربعة اليت عليها مدار الدين، ومنها حديث 
النعماف الذي سيمر معنا، فهناؾ أربعة أحاديث عليها مدار الدين منها ىذا اٟتديث، ومعٌت كوف أف عليها 

ف يكوف ٢تذا اٟتديث مدخل مدار الدين أنك ال تنظر ُب باب من أبواب الفقو من أولو إٔب آخره إال وال بد أ
ً                          فيو، ومثلها أيض ا ما قلنا قبل ُب حديث عمر  ، ولذلك أظن قاؿ )إ٪تا األعماؿ بالنيات(: -رضي اهلل عنو–              

)إ٪تا                                           ً                                    إسحاؽ بن راىويو أو غَته: حق على من ألف كتاب ا أف ٬تعل ُب أوؿ كل باب منو حديث عمر: 
، وحديث عائشة، وحديث النعماف، وىذه . فلو جعل ُب كل باب منو حديث عمراألعماؿ بالنيات(

                                        ً                                           األحاديث الثبلثة فكررىا ُب كل باب ٓب يكن ٥تطئ ا؛ ألف ىذه األحاديث الثبلثة با٠تصوص عليها مدار 
 الدين، وما من باب إال ولو تعلق هبذه األحاديث وال شك.

ّ          أحدث أي زاد وغَت  وبد ؿ، فمن ز  :(َمن أحدَث في أمرِنا ىذا ما ليَس منو) قولو: اد ُب ىذا الدين                ّ   
    ً                      ً                                          شيئ ا ما ليس منو وليس مشروع ا فيو بنص الكتاب والسنة فهو رد على صاحبو.

رد أي غَت صحيح ُب الدنيا وىو رد مأزور عليو ومعاقب يـو القيامة، إذف فأثر  :(فهو ردّّ) قولو:
                                                                     ً      ىذا اٟتديث ُب الدنيا وُب اآلخرة، البطبلف ُب الدنيا، وُب اآلخرة بالعقوبة عياذ ا باهلل.

ىذه الرواية ١تاذا ذكرىا ا١تصنف مع  :(وفي لفٍظ: َمن عِمل عماًل ليس عليو أمُرنا، فهو َردّّ ) قولو:
ا من مفاريد مسلم؟ قالوا: ألهنا أوضح ُب الداللة. فقد يعمل الشخص عمل يغَت فيو ويزيد ويقوؿ: أنا ٓب أهن

ُ                                                                                                أ حدث ما زدت ُب الدين وإ٪تا غَتت ىيئتو. فجاء الرواية الثانية تبُت أف ٣ترد تغيَت ا٢تيئة مبطل للحكم فقاؿ: 
 .)من عمل عمبًل ليس عليو أمرنا(

 أي ٓب نفعلو، أو ٓب تدؿ عليو القواعد العامة ُب الشريعة. :(ليس عليو أمُرنا) قولو:
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 أي مردود على صاحبو غَت مقبوؿ، باطل ُب الدنيا مأزور عليو يـو القيامة. :فهو َردّّ() قولو:
 فقو الحديث:

كما ذكرت ابتداء أنو ما من باب من أبواب الفقو إال ولو تعلق، ولو أردنا أف ننظر ُب تعلقو بباب 
 ٠تصوص لوجدنا أنو ٯتكن أف يستنبط منو أو يستدؿ بو على عدد من ا١تسائل، من ىذه ا١تسائل:القضاء با

                                                        ً                    ا١تسألة األؤب: أنو ٬تب اٟتكم بشرع اهلل عز وحل، وال ٬توز ألحد كائن ا من كاف أف ٭تكم بغَت 
ما على مائة شرع اهلل سبحانو، ولذلك ُب قصة العسيف الذي سبق معنا حينما اتفقا واصطلحا على أمر بينه

                 ّ                                                                        من اإلبل ووليدة، رد  النيب صلى اهلل عليو وسلم ىذا الصلح وىذا اٟتكم وبُت حكم اهلل عز وجل ُب ا١تسألة، 
كم بشرع اهلل عز وجل، وكل حكم معارض ٟتكم اهلل عز وجل فإنو باطل  ُ                                                          إذف ٬تب ُب األحكاـ أف ٭ت                     

 ملغى.
             ً         ً                   سواء كاف قاضي ا أـ مفتي ا أو غَت٫تا إذا خالف ا١تسألة الثانية: أننا نستدؿ هبذه على أف حكم اٟتاكم 

، وصورة خطئو ُب صورتُت: ، فبل ٭تل حرام ا، وال ٭تـر حبلال                        ً           ً              ً                     شرع اهلل فإنو يكوف باطبل 
الصورة األؤب: أف حكم القاضي ىنا ٔتخالفة شرع اهلل من باب ا٠تطأ، اجتهد فأخطأ، فقد يتحاكم 

ٮتطئ إما أف يكوف بسبب نقص ُب األدلة والرباىُت والبينات اثناف لرجل فيخطئ القاضي ُب اٟتكم، بشر 
واٟتجج، وإما أف يكوف بسبب نقص ُب العلم، أو قصور ُب التصور أو غَت ذلك من األسباب، فإذا حكم 
                                                ً                                     اٟتاكم ألحد٫تا بشيء وكاف احملكـو لو يعلم أنو ليس مستحق ا ٢تذا احملكـو بو فبل ٬توز لو أخذه، وىذه 

ً                                                                         ً     جد ا عند الفقهاء وىذا يسمونو حكم اٟتاكم ىل ىو ُب الظاىر أـ ُب الظاىر والباطن مع ا؟، ا١تسألة مشهورة   
ً                                                           أمثلة ذلك: ا١تثاؿ األوؿ: لو أف شخص ا ادعى على آخر بأرض، أو بشيء ىو لو قاؿ: ادعي أف ىذا الشيء                                 

عندي. فحكم  ٕب. أين ىذا الشيء. ىو بيد ا١تدعى عليو، فقاؿ للمدعي: بينتك؟ فقاؿ ا١تدعي: ال بينة
القاضي هبذا الشيء ١تن ىو بيده سواء رد عليو اليمُت أو ٓب يرد عليو اليمُت، فأخذ ىذا الشيء ا١تدعى عليو 
ُ                                حكم بو القاضي للمدعى عليو، فنقوؿ: إذا كاف ا١تدعى عليو الذي ح كم لو بالشيء يعلم أف ىذا الشيء                                                            

 ليس لو فبل ٬توز لو أف يأخذه وإف حكم بو حاكم.
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                   ً                                                                         مثاؿ آخر: لو أف رجبل  وامرأة كانا جالسُت فطلق الرجل امرأتو قاؿ: أنت طالق. ٍب الثانية ٍب الثالثة، 
فًتافعا للقاضي فقاؿ القاضي للمدعي اليت ىي الزوجة: أين البينة؟ قالت: ما عندي بينة أنا وىو ُب البيت ال 

٬توز لك أيها الرجل أف تبقى مع  أحد يسمعنا. فيحكم القاضي أف الطبلؽ ليس بواقع، ىنا نقوؿ: ال
ِ                                                                           زوجتك، وال ٬توز لك  أيها ا١ترأة أف تبقي معو، ولذلك يقوؿ اٞتمهور: ٬تب على ا١ترأة أف ٘تتنع من زوجها                 

 وأف ٗتتلع منو ولو ٔتاؿ. ىنا ىذا ا٠تلع الواجب؛ ألهنا تعلم أهنا حراـ على ىذا الرجل. 
ل إذف ىذا اٟتديث دليل على أف الباطن إذا خالف ا ُ   لظاىر، وحكم القاضي بالظاىر فإنو ال ٭ت                                    

العقد. وخالف فقهاء اٟتنفية فقالوا: إف القاضي إذا حكم ولو كاف الباطن ٮتالف حكم الظاىر فاٟتكم 
يكوف بالظاىر. ففي مسألة ا١ترأة ٘تكن نفسها من زوجها واإلٍب على زوجها، اإلٍب فقط لكن ُب حكم الدنيا 

ألة من رؤوس ا١تسائل بُت اٞتمهور وبُت اٟتنفية، ورؤوس ا١تسائل أي أىم العربة ْتكم اٟتاكم، وىذه مس
ا١تسائل وأكربىا، وذكر الشيخ تقي الدين أف رؤوس ا١تسائل أربعمائة وٜتسُت مسألة فقط ىي رؤوس ا١تسائل 

امشي اليت فيو ا٠تبلؼ بُت الفقهاء، ٚتعها القاضي أبو يعلى وابنو أبو اٟتسُت وٚتعها العكربي وٚتعها ا٢ت
   ُ                         ُ     وط بع رؤوس ا١تسائل للهامشي والع كربي.

قاعدة: إذا أطلق اٟتنابلة القاضي فيعنوف بو القاضي أبا يعلى، وإذا أطلق الشافعية القاضي فيعنوف 
بو القاضي أبو حامد، لكن إذا قالوا: القاضي أبو إسحاؽ. فهذا آخر. وا١تالكية إذا أطلقوا القاضي فإ٪تا 

يد الباجي، وإذا أطلقوا الشيخ فيعنوف بو الشيخ أبو الوليد بن رشد، قاؿ بعض يعنوف بو القاضي أبو الول
 ا١تالكية: وحقو القلب. أف يقلب فهذا تؤب القضاء أكثر من ذاؾ.

 الصورة الثانية: أو من باب قصد ا٠تطأ.
.                                                                                  ً ا١تسألة الثالثة: استدؿ هبذا اٟتديث بعض الفقهاء فقالوا: إف من شرط القاضي أف يكوف ٣تتهد ا

، فبل بد )عمل عمبًل ليس عليو أمرنا(، أو )أحدث ُب أمرنا ما ليس منو(ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
ا بو إال اجملتهد أما ا١تقلد 

 
ا بأمر اهلل عز وجل وأمر رسولو صلى اهلل عليو وسلم، وال يكوف عا١ت

 
                        أف يكوف عا١ت

ً
                                                         

ً
           

دين ا١ترداوي: والرواية الثانية: أنو ٬توز تولية ا١تقلد فبل. وىذا ىو مشهور ا١تذىب، لكن قاؿ القاضي عبلء ال
القضاء، وىذا الذي عليو عمل ا١تسلمُت من قروف. قاؿ: ألنو لو قيل: باشًتاط االجتهاد لتعطلت األحكاـ. 
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                           ً                                                                 فقليل من الناس من يكوف عارف ا باألدلة الشرعية ومستندات األدلة، وإال فإف جل الناس فإ٪تا يأخذوف جل 
ن الكتب ومن التقرير ١تن سبقهم، وذكرت ىذه ا١تسألة لكي نعرؼ أف شرط االجتهاد وإف ذكره األحكاـ م

ً   جل الفقهاء لكنو نادر جد ا ُب القضاة أف يكوف ٣تتهد ا.                        ً                        
 *** المتن ***

 -امرأُة أبي سفياف-قالت: دخلْت ىند بنُت ُعتبة  -رضي اهلل عنها-وعن عائشَة  - ٖٖٚ
وسلم، فقالْت: يا رسوؿ اهلل! إف أبا ُسفياف رجٌل شِحيٌح؛ ال يُعطيني من  على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو

، إال ما أخذُت من مالو بغيِر علِمو، فهل عليَّ في ذلك من ُجناٍح؟ فقاؿ  النفقِة ما يكفيني ويكفي بَنيَّ
 .)ُخذي من ماِلِو بالمعروِؼ ما يكِفيِك، ويكفي بَِنيِك(رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: 

 :* الشرح *****
 مفردات الحديث:

ىند بنت عتبة امرأة أيب سفياف بن حرب والد : (امرأُة أبي سفياف-دخلْت ىند بنُت ُعتبة ) قولو:
ً   ، وىي أـ معاوية أيض ا.-رضي اهلل عن اٞتميع–معاوية                     

 تعٍت زوجها رجل شحيح أي ٓتيل. :(فقالْت: يا رسوؿ اهلل! إف أبا ُسفياف رجٌل شِحيحٌ ) قولو:
وإ٪تا يعطيها بتقطَت، وجاء ُب رواية: قالت:  :(ال يُعطيني من النفقِة ما يكفيني ويكفي بَنيَّ ) قولو:

ً                      كاف رجبل  م سيك ا. من شدة مسكو للماؿ.    ِ ً        
إال ىنا ٔتعٌت لكن وليست استثناء ألهنا ٓب يعطها ىو  :(إال ما أخذُت من مالو بغيِر علِمو) قولو:

 بغَت علمو.ولكن تقوؿ: لكن قد آخذ من مالو 
، -رضي اهلل عنها–إ٪تا قالت ىذا الكبلـ بعد إسبلمها  :(فهل عليَّ في ذلك من ُجناٍح؟) قولو:

فقد جاء ُب بعض الروايات عند أىل السنن أهنا قالت ىذا الكبلـ عندما بايعت النيب صلى اهلل عليو وسلم 
 على اإلسبلـ.
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أي خذي من مالو با١تعروؼ أي ٔتا  :بَِنيِك( ُخذي من ماِلِو بالمعروِؼ ما يكِفيِك، ويكفي) قولو:
          ُ                        جرى بو الع رؼ ما يكفيك ويكفي بنيك.

 فقو الحديث:
ىذا اٟتديث فيو من الفقو مسائل متعلقة باألحكاـ العامة، ومسائل متعلقة بالقضاء، وأفردت 

األحكاـ ا١تتعلقة هبذا األحكاـ ا١تتعلقة بالقضاء؛ أل٘ب سأجعل ٢تا ديباجة تتعلق هبذا اٟتديث ٓتصوصو، أما 
 اٟتديث:

ا١تسألة األؤب: أف ىذا اٟتديث دليل على أنو ٬توز ذكر الرجل ٔتا فيو من ا١تعايب من باب 
 االستفتاء، وقد ذكروا أف ىذا من الصور ا١تستثناة:

 اْلَقْدُح لَْيَس ِبِغيَبٍة ُب ِست ةٍ 
 َوِلُمْظِهٍر ِفْسًقا َوُمْستَػْفٍت َوَمنْ 

 

*** 
*** 

 ُمَتظَلٍِّم َوُمَعرٍِّؼ َو٤ُتَذِّرٍ 
َعانََة ُب إزَاَلِة ُمْنَكرٍ   طََلَب اإْلِ

 

فا١تستفيت دليلو على أنو ٬توز للمستفيت ا١ترأة تذكر معايب زوجها، أو الزوج يذكر معايب امرأتو من 
نيب صلى اهلل باب الفتوى ٬توز، وأما ذكر ا١تعايب من باب الكبلـ ا١تطلق فبل شك أنو ٦تنوع، وقد ذكر ال

، )إف الرجل ليذكر معايب نسائو وا١ترأة تذكر ذلك(عليو وسلم كما ُب حديث أٝتاء بنت يزيد أنو قاؿ: 
قالت: فسكت الصحابة. فقالت أٝتاء: نعم يا رسوؿ اهلل إهنم ليفعلوف وإهنن ليفعلن. فبُت النيب صلى اهلل 

من ىذا األمر أف الرجل األصل ٬تب عليو  عليو وسلم أف ىذا غَت صحيح وأف ىذا غَت مشروع، فا١تقصود
أف كل ما ٭تدث ُب بيتو بينو وبُت زوجتو أال يذكره، بل إف غيبتو لزوجتو أشد من غيبتو لغَتىا من الناس كما 

)إف من شرار الناس الرجل يفضي إٔب ا١ترأة، وا١ترأة تفضي إٔب الرجل فيصبحاف ُب حديث أيب سعيد: 
، ولكن قد ٬توز ذكر بعض األوصاؼ ٟتاالت: كعند القاضي، بينهما(فيهتكاف ما سًت اهلل عز وجل 

 واالستفتاء، وإرادة ا١تشورة والنصيحة، وغَت ذلك من األمور.
)خذي ا١تسألة الثانية: ُب قو٢تا: إال ما أخذت من مالو بغَت علمو. فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

، ىذا ا١تسألة مسألة مشهورة رٔتا أشرنا ٢تا قبل ُب بعض األحاديث وىي ا١تشهورة عند من مالو با١تعروؼ(
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                                        ً                                            الفقهاء ٔتسألة الظفر، وىو أف ٬تد الشخص ماال  يستحقو فيأخذه بغَت إذف من يده عليو، كيف؟ ٕتد 
يسمى            ً                                                                         شخص ترؾ شيئ ا والشخص الثا٘ب لو يد عليو سواء يد ملك أو يد أمانة فتأخذه من غَت إذنو، ىذا 

الظفر كأنك ظفرت فأخذتو، فهي شبيهة من حيث ا٢تيئة بالسرقة، قد يكوف من حزر فتكوف سرقة أو من 
       ً                        انتهاب ا ولكنها مباحة ألهنا ظفر. 

 مسألة الظفر مىت ٕتوز؟. س:
قالوا: ٕتوز ولكن بشروط: الشرط األوؿ: إذا كاف اٟتق لو ال يعدو غَته، كأف يكوف ىذا الشيء  جػ:

ً               ً                         يظفر بو مسروؽ منو. زيد سرؽ من عمرو قلم ا، أو أخذه غصب ا منو فوجد ا١تغصوب منو أو  الذي يريد أف                                      
ا١تسروؽ منو ىذا القلم فجاز لو أف يأخذه من غَت إذف صاحبو؛ ألف القلم مأخوذ منو ببل شك، حق لو ال 

 يتعداه لغَته.
ا فبل ٬توز أخذه. ولذلك                                                         ً     ً الشرط الثا٘ب: أف يكوف سبب ٘تلكو ٢تذا اٟتق ظاىر، فلو كاف باطن ا خفي  

الباطن ا٠تفي قد ٭تتاج إٔب قضاء و٭تتاج إٔب فصل خصومات فبل ٬توز فعل ذلك، بعض الناس يذىب 
لصاحب ٕتارة فيغلبو صاحب التجارة يبيع لو الذي ٔتائة بألف فيقوؿ: غلبٍت بتسعمائة، فهل ٬توز ٕب أف 

لتسعمائة ليس ظاىر، ارفع للقضاء وأبطل عقد                ً                                 آخذ تسعمائة ظفر ا؟ نقوؿ: ال ٬توز؛ ألف استحقاقك ٢تذه ا
البيع ْتجة التدليس أو الغرر أو العيب أو غَت ذلك ٍب بعد ذلك تستحقها، إذف السبب ليس بباطن وإ٪تا ىو 
ً                                      ظاىر ومن ىذه الصورة ما يفعلو بعض الناس ٞتهلهم وٛتقهم أيض ا يقولوف: ٨تن موظفوف ُب الدولة ولنا حق                                                       

آخذه؛ ألف ىذا من باب الظفر. وكنت أظن أف الذي يقوؿ ىذا إ٪تا ىم جهاؿ  من الدولة فكل شيء أجده
يقوؿ ذلك، وىذا ال شك أنو جهل من  -وليس كل من انتسب صحت النسبة-       ُ     ُ            فإذا بأ ناس ي نسبوف للعلم 

صاحبو، فإنو إ٪تا أخذ من ا١تسألة اٝتها ورٝتها وٓب يأخذ حقيقتها بشروط أىل العلم، ىنا ليس ظاىر السبب 
       ً                  ُ                                                         يس مستحق ا لو، وال يلـز أف ي قسم ا١تاؿ بُت الناس بالسوية وإ٪تا ىو يصرؼ ُب ا١تصلحة، فبل ٬توز ول

                  ً                                  للشخص أف يأخذ شيئ ا من ذلك إال ْتقو وىذا من جهل صاحبو.
                                                            ً                               ا١تسألة الثالثة: تتعلق بالنفقات وىذه دليل ٞتمهور أىل العلم خبلف ا للشافعي أف تقدير النفقة مرده 

ا للزوجتو على الزوج. ا١تعروؼ وإال ف ً                      إف الشافعي قد ر النفقة تقدير ا من عنده فقاؿ: إنو ٬تب ُب كل يـو مد                                   ً               ّ             
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وىذا التقدير ليس كذلك، وإ٪تا العربة بالعرؼ فالناس ٮتتلفوف ُب نوع طعامهم وُب قدر أكلهم وُب تنوع ما 
ُ                  يأكلونو من أصناؼ فلذلك ا١ترد للعرؼ والعربة بالعرؼ، ع رؼ أواسط الناس ٦تن  ىم ُب طبقتهم.                                                  

ىذه ا١تسائل رٔتا ىي أىم ا١تسائل ا١تتعلقة هبذا اٟتديث ٦تا يتعلق باألحكاـ، ويستدؿ هبذا اٟتديث 
على مسائل متعلقة بباب القضاء ٓتصوصو وقبل أف أبدأ بذكر ىذه ا١تسائل ا١تتعلقة بالقضاء، الشيخ عبد 

بلمو أنو يرى أف كبلـ النيب صلى اهلل عليو ذكر ىذا اٟتديث ُب باب القضاء، فظاىر ك -رٛتو اهلل–الغٍت 
                    ُ                                                                 وسلم كاف قضاء وليس ف تيا، وقاؿ ٚتع من أىل العلم من احملققُت وىم كثَت ومنهم الشيخ تقي الدين 
ُ                                                                وتلميذه ابن القيم ُب الطرؽ اٟت كمية: إف ىذا القوؿ الذي خرج من النيب صلى اهلل عليو وسلم ٓب ٮترج ٥ترج                             

 ُ               ُ                                                            ف تيا، وفرؽ بُت الف تيا والقضاء فإف القضاء ملـز والفتيا ليست ٔتلزمة. وعلى القوؿ القضاء وإ٪تا خرج ٥ترج ال
                    ُ                                                                     بأنو قضاء ما الذي است دؿ بو؟ استدؿ هبذا اٟتديث على جواز القضاء على الغائب، وىذا صحيح ومشروع 

عليو وسلم     ً                                                                           خبلف ا أليب حنيفة وأصحابو، كيف استدلوا على القضاء على الغائب؟ قالوا: الرسوؿ صلى اهلل
             ً  ، وٓب يكن حاضر ا )خذي ما يكفيك وولدؾ با١تعروؼ(قضى على أيب سفياف أف يؤخذ من مالو النفقة بالقوة 

: ىذا ليس قضاء وإ٪تا ىو ف تيا.                                    ً                        ُ    فيجوز القضاء على الغائب. نقوؿ: أوال 
ا يكوف األمر الثا٘ب: حىت لو كاف قضاء فبل يصح؛ ألنو باتفاؽ أىل العلم أف القضاء على الغائب إ٪ت

كاف داخل البلد    -رضي اهلل عنو–١تن ىو خارج البلد، أو ٦تتنع من حضور ٣تلس القاضي، ولكن أبو سفياف 
                        ً                                                                  كاف ُب مكة، فهذا ليس دليبل  ُب القضاء على الغائب وإف كنا نقوؿ باألصل وىو القضاء على الغائب لكن 

 هبا من باب القضاء.                                                  ُ   لو أدلة أخرى غَت ىذا اٟتديث. ىذه ا١تسألة األؤب اليت است دؿ
 ا١تسألة الثانية: قالوا: ىذا اٟتديث دليل على أف القاضي ٬توز لو أف يقضي بعلمو. 

 ما معٌت قضاء القاضي بعلمو؟. س:
            ً قاضي رأى رجبل   امرأعلمو أي ما يعتقده ىو وما يقتنع بو ُب غَت ٣تلس القضاء، فلو أف  جػ:

يضرب آخر خارج ٣تلس القضاء، فتداعيا االثناف عنده ُب ٣تلس القضاء فأنكر ا١تدعى عليو الضارب قاؿ: 
ٓب أضربو. والثا٘ب ليس عنده دليل وال بينة، فهل ٬توز للقاضي أف ٭تكم بعلمو؟ أي ما عرفو خارج ٣تلس 

: حكم القاضي ٓتبلؼ علم و ال ٬توز بإٚتاع أىل العلم. ليس بعلمو لكن                              ً                    القضاء واعتقد صحتو؟ نقوؿ: أوال 
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ٓتبلؼ علمو، أنا قاضي وأعلم أف ىذا الكأس ملك لزيد فجاء٘ب شخص وأثبت بالبينة أف ىذا الكأس ملك 
لعمرو، وأنا أعرؼ أف عمرو الذي جاء بالبينة كاذب وليس عندي دليل، فهنا ال أحكم بو لزيد لكن ال ٬توز 

                           ً                   ؟ ٭تلها لغَته من القضاة وجوب ا. ىذه الصورة األؤب.أف أحكم بو لعمرو، ماذا يفعل
                                                                     ً                الصورة الثانية: قالوا: القاضي ٭تكم بعلمو ُب اٞترح والتعديل باتفاؽ إال خبلف ا لبعض ا١تالكية. 
           ً                                                               ً                     أعرؼ أف فبلن ا ليس بثقة فبل أقبل شهادتو وإف وثقو أىل البلد كلهم، وأعلم أف فبلن ا ثقة فأقبل وإف جرحو 

 م. وىذا قوؿ اٞتمهور.أىل البلد كله
الصورة الثالثة: قضاؤه بعلمو. ما الفرؽ بُت الصورة األؤب والثالثة، األؤب قضاؤه ٓتبلؼ علمو، وىذه 
ً                           قضاؤه بعلمو، فنقوؿ: إف قضاءه بعلمو فيو خبلؼ بُت أىل العلم طويل جد ا، واختار الشافعي أنو ٬توز                                                                

لقلت بذلك ولكن أقوؿ من باب سد الذرائع ال يقضي للقاضي أف يقضي بعلمو ٍب قاؿ: ولوال فساد الناس 
أف القاضي ٬توز لو أف يقضي بعلمو،  -رٛتو اهلل–                   ّ                              القاضي بعلمو. أي غَت  رأيو بعد ذلك، وىذا مبدأ عنده 

قاؿ: ألنو ثقة فما علمو خارج القضاء ٬توز أف يقضي بو. ونقوؿ: الصحيح أنو ال ٬توز. ما دليل الشافعي؟ 
)خذي من مالو با١تعروؼ ما يكفيك ويكفي ف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: حديث الباب قاؿ: أل

، وٓب يسمع منها البينة فلم يقل ٢تا أعطيٍت البينة، فدؿ على أنو ٬توز قضاء القاضي بعلمو، ونقوؿ: بنيك(
 ىذا الدليل ليس قضاء وإ٪تا ىو فتوى.

 *** المتن ***
وؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم سِمع جلبَة ؛ أف رس-رضي اهلل عنها-عن أـ سَلمة  - ٖٗٚ

)أال إنَّما أنا بشٌر، وإنما يأتيني الَخْصُم، فلعل بعَضكم أف خصٍم بباب ُحجرتو، فخرَج إليهم. فقاؿ: 
يكوَف أبلَغ من بعٍض، فأحِسُب أنو صاِدٌؽ، فأقِضي لو. فمن قضيُت لو بحق مسلٍم، فإنما ىي قطعٌة من 

 .ىا(الناِر، فليحِمْلها، أو يَذرْ 
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
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 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

       ً  أي صوت ا. :(أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم سِمع جلبةَ ) قولو:
يعٍت رجل جالس عند باب حجرة النيب صلى اهلل عليو  :(سِمع جلبَة خصٍم بباب ُحجرتو) قولو:

وسلم وكانت حجرتو صغَتة فلم يكن النيب صلى اهلل عليو وسلم يتوسع ُب الدور، وال يكرب دوره صلوات اهلل 
                                   ً                                                       وسبلمو عليو وىو أكـر الناس، فسمع رجبل  من ا٠تصـو يريد أف يتقاضى إٔب النيب صلى اهلل عليو وسلم يرفع 

ً   نا صاحب حق. و٨تو ذلك من الكبلـ الطويل جد ا.صوتو ويقوؿ: أ                                       
. :(فخرَج إليهم) قولو:  أي خرج للخصـو
د  }أنا بشر  :(أال إنَّما أنا بشرٌ ) قولو: ِ  ٌ ق ل  إ ٪ت  ا أ ن ا ب ش ر  م ثػ ل ك م  ي وح ى إ ٕب   أ ٪ت  ا إ ٢ت  ك م  إ ل و  و اح   َ   ٌ َِ   ْ  ُ ُ َ  ِ  َ    َ  َ  ِ   َ   ُ  ْ  ُ  ُ ْ  ِ  ٌ  َ  َ  َ َ   َ   ِ  ْ  ُ }

أنبياء اهلل عز وجل كلهم بشر، وال ٬توز أف يزعم امرؤ أف [، فالنيب صلى اهلل عليو وسلم وكل ٓٔٔالكهف: ]
ُ                           أحد ا من األنبياء ليس ببشر، وٓب يقل: إهنم ليسوا بشر إال بعض ا٠ترافيُت الط رقيُت الغبلة الذين زعموا أف                                                                 ً   
                             ً                                                              النيب صلى اهلل عليو وسلم ليس بشر ا، وإ٪تا لو خصائص معينة وىيئات معينة، ولؤلسف أف بقاياىم موجودوف 

 زماننا ىذا. إٔب
. :(وإنما يأتيني الَخْصمُ ) قولو:  ا٠تصم ىنا أي ا٠تصـو
أبلغ ُب إيضاح حجتو، وأبلغ ُب نربة صوتو،  :(فلعل بعَضكم أف يكوَف أبلَغ من بعضٍ ) قولو:

     ً                                                                               أحيان ا قد تكوف الببلغة ُب نربة الصوت، فبعض الناس يكوف صاحب حق لكنو يكوف ضعيف ُب صوتو حىت 
، أو ٠توفو من القاضي، ولذلك ال ي نظر ٢تذا األمر فحسب إنو قد يو٫تك أنو                        ً                              ُ                  ليس بصاحب حق ٟتيائو مثبل 

                           ً                                             ً        بينما اآلخر قد يكوف أعلى صوت ا، وال شك أف من أسباب علو الصوت كوف أف للشخص حق ا فإنو 
               ً                                                               لصاحب اٟتق مقاال  كما جاء ُب األثر، أبلغ من بعض: ببلغة ُب البياف، وببلغة ُب قوة الصوت.

فأظن، وىذا يدلنا على أف القاضي يقضي بعلمو الذي يكوف ُب  :(فأحِسُب أنو صاِدؽٌ ) قولو:
 اجمللس.

 وىو ليس لو. :(فمن قضيُت لو بحق مسلمٍ ) قولو:
 ليحلمها أي ليأخذىا. :(فإنما ىي قطعٌة من الناِر، فليحِمْلها) قولو:
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 أي يًتكها. :أو يَذْرىا() قولو:
 فقو الحديث:

ا١تسألة األؤب: أف القاضي ال ٬توز لو أف ٭تكم بعلمو، ما وجو الداللة؟ أف النيب صلى اهلل عليو 
ً       ً                                                وسلم يتنزؿ عليو الوحي ليبل  وهنار ا، صبح ا وعشي ا، وىو من أصدؽ الناس فراسة، ومع ذلك فإنو صلى اهلل       ً     ً                         

جاء ُب بعض الروايات، فيدؿ على ، كما )فإ٪تا أقضي بنحو ٦تا أٝتع(عليو وسلم ما حكم للناس إال ٔتا ٝتع 
                                                                        ً              أف القاضي ٬تب عليو أف يقضي ٔتا تقضي بو البينات ال ٔتا علمو، وىذا دليل قوي جد ا ُب الباب وىو 

                ً               مذىب اٞتمهور خبلف ا لقوؿ الشافعي.
ً                                                         ا١تسألة الثانية: أف ىذا اٟتديث أيض ا دليل على ا١تبدأ الذي ذكرناه ُب أوؿ حديث ُب الباب وىو أنو                                 

ُ                                ارض حكم القاضي فحكم بالظاىر وكاف ا١تتداعيُت أو من ح كم لو يعتقد خبلؼ ذلك وىو الباطن إذا تع                                                 
                          ً                         ُ                                           فإف حكم القاضي ال ٭تل لو حرام ا، وال ٬تيز لو االنتفاع ٔتا ق ضي لو بو إذا كاف يعلم ُب قرارة نفسو أف ىذا 

، النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:   .فليحملها أو يذرىا( )فإ٪تا ىي قطعة من الناراألمر أمر ٤تـر
ا١تسألة الثالثة: أف ىذا اٟتديث دليل على أف فصاحة اللساف وأف قوة ا١تنطق ليست صفة مدح على 

، وبُت النيب صلى اهلل عليو وسلم أف )إف من البياف لسحرًا(اإلطبلؽ، ولذلك النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
قو، ووجو ذلك أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: صاحب الفجاجة ُب اللساف وطولو قد يكوف عبلمة نفا

 .)فلعلك بعضكم يكوف أبلغ من بعض ويكوف قد اقتطع حق غَته من الناس(
 *** المتن ***

وكتبُت لو إلى ابنِو -قاؿ: كتَب أبي  -رضي اهلل عنو-عن عبد الرحمن بِن أبي َبَكرة  - ٖ٘ٚ
تحكَم بين اثنيِن وأنت َغضباٌف؛ فإني سمعُت  : أف ال-عبيد اهلل بن أبي بكرة، وىو قاٍض بسجستاف

 .)ال يحُكْم أحٌد بين اثنيِن وىو َغْضباٌف(رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ: 
 .)ال يقضينَّ حكٌم بين اثنيِن وىو غضباٌف(وفي روايٍة: 

 :*** الشرح ***
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، وعبد الرٛتن من التابعُت، وأبوه -رضي اهلل عنهما–ىذا حديث عبد الرٛتن بن أيب بكرة الثقفي 
 .-رضي اهلل عن اٞتميع–من الصحابة الكبار 

 مفردات الحديث:
                ً  أي أملى أيب كتاب ا. :(كتَب أبي) قولو:
                   ً                أي أنا من كاف كاتب ا لو ىذا الكتاب. :(وكتبُت لو) قولو:
عبيد اهلل أخو عبد الرٛتن وكاف أصغر منو، ولكن عبيد  :(إلى ابنِو عبيد اهلل بن أبي بكرة) قولو:

ً                     اهلل كاف أشهر ُب الفقو وأكثر شهرة وعلم ا من أخيو عبد الرٛتن  وإف كاف أصغر من  -رضي اهلل عن اٞتميع–                                  
 عبد الرٛتن.

                ً                                   عبيد اهلل كاف قاضي ا بسجستاف ٍب وٕب بعد ذلك قضاء البصرة  :(وىو قاٍض بسجستاف) قولو:
 يها.حيث كاف أبوه ف

أف ال تحكَم بين اثنيِن وأنت َغضباٌف؛ فإني سمعُت رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ) قولو:
ىذا اٟتديث دليل على مسألة مهمة وىي مسألة أف  :(يقوؿ: )ال يحُكْم أحٌد بين اثنيِن وىو َغْضبافٌ 

الغضب ُب مباديو فإنو القاضي ال ٬توز لو أف يقضي حاؿ غضبو، وا١تراد بالغضب ىنا الغضب الشديد، وأما 
                                                                                     ً  ال ٯتكن أف يأمنو أحد وال أف يسلم منو قاض ُب كل حاؿ، فإف الغضب ُب مباديو ال بد أف يكوف موجود ا 
وخاصة ُب الغضب إذا كاف لشرع اهلل عز وجل، وٟتق دين اهلل عز وجل، فإف ا١ترء إذا رأى اٟترمات تنتهك، 

                   ً                              و ال بد أف يكوف غاضب ا، إذف ا١تراد بالغضب ىنا الغضب ورأى اجملرمُت يتعدوف على حدود اهلل عز وجل فإن
 ا١تتعدي اٟتد ا١تعتاد.

 فقو الحديث:
ا١تسألة األؤب: أف الفقهاء قاسوا على الغضب ما كاف ُب معناه، قالوا: كاٞتوع الشديد. ومثل الفرح 

وغَت ذلك من الصور،                                                                      ً   الشديد، قالوا: ومثل اٟتر الشديد، ومثل الضرب الشديد، ومثلو أف يكوف حاقن ا، 
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                          ً                                                               قالوا: وا١تعٌت ا١تشًتؾ فيها ٚتيع ا أف ىذه اٟتاالت اإلنسانية اليت تطرأ على اإلنساف ٘تنع الشخص من كماؿ 
 التفكر وحسن التصور، فدؿ ذلك على أف القاضي ال يقضي ُب ىذه كلها.

اليت سبق ا١تسألة الثانية: أف القاضي إذا قضى حاؿ غضبو أو ما قيس على الغضب من الصور 
ذكرىا فهل يكوف حكمو صحيح أـ ليس بصحيح؟ قاؿ القاضي أبو يعلى: إف حكمو باطل و٬تب عليو أف 
يعيد النظر فيو. وىذا ا١تسألة بناىا على قاعدة عند الفقهاء: وىي أف النهي يقتضي الفساد، فالنيب صلى اهلل 

وىذا –د فبل يصح قضاؤه، وقاؿ بعضهم عليو وسلم ىنا هنى، وهني النيب صلى اهلل عليو وسلم يقتضي الفسا
                             ً                                            ً     : يعيد النظر فإف كاف حكمو ٥تطئ ا فيو فإنو يعيد القضاء وإال فإف كاف حكمو صواب ا فبل -ذكره ا١تتأخروف

 يلزمو إعادة القضاء مرة أخرى.
ا١تسألة الثالثة: أف ىذا اٟتديث أصل ١تا استدؿ بو ٚتع من أىل العلم على إبطاؿ سائر التصرفات 

غضب الشديد، وقد سبق معنا ُب باب الطبلؽ أف من أىل العلم من يقوؿ: إف الغضب إذا كاف حاؿ ال
ا فإف ا١تطلق ال يقع طبلقو. إذ الغضب على ثبلث درجات كما سبق معنا: ً                                                             شديد      
 الدرجة األؤب: غضب ُب مباديو، وىذا بإٚتاع أىل العلم يصح تصرفاتو.

شخص ال يعلم ما يقوؿ وال يفقو ما تكلم بو، فهذا الدرجة الثانية: غضب ُب منتهاه ْتيث أف ال
 .)ال طبلؽ ُب إغبلؽ(بإٚتاع أىل العلم ال يقع وال تصح تصرفاتو؛ لقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

ا ٔتا يقوؿ لكنو ال يستطيع أف يتحكم ٔتا يقوؿ، 
 
                                          الدرجة الثالثة: غضب متوسط بينهما يكوف عا١ت
ً
                                         

 يقوؿ، وىذه فيها قوالف ألىل العلم:  يعلم ما يقوؿ لكنو ال يتحكم ٔتا
 القوؿ األوؿ: تصح تصرفاتو ويصح طبلقو. وىذا قوؿ اٞتمهور.

القوؿ الثا٘ب: أنو ال يصح طبلقو وال سائر تصرفات ألنو ال يستطيع أف يتحكم ُب أفعالو. وىذا 
 مذىب أٛتد واختيار الشيخُت وىو الذي عليو الفتوى.

، )ال ٭تكم أحد بُت اثنُت وىو غضباف(ذكر روايتُت: رواية:  -و اهللرٛت–ا١تسألة الرابعة: أف ا١تصنف 
، وسبب ذكره ٢تاتُت الروايتُت، وعدـ االكتفاء بأحد٫تا، )ال يقضُت حكم بُت اثنُت وىو غضباف(ورواية: 

أبو ا١تقصود من ذلك فائدة حديثية: وىو أنو ٕتوز الرواية با١تعٌت، فإف الشيخ ذكر ىنا ىاتُت الروايتُت كاف 
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بكرة كتبها فنقلها الرواة عنو با١تعٌت، كتبها البنو مرة واحدة، فنقلها الرواة عنو با١تعٌت فدؿ ذلك على أنو ٬توز 
ً                                                 الرواية با١تعٌت، ىذه من جهة. ويستفاد منها أيض ا أنو ٬توز نقل اٟتكم من اٟتديث مثل ما فعل أبو بكرة                                            –

 كم بُت اثنُت وأنت غضباف. ٍب ذكره بعده اٟتديث.فإنو ذكر اٟتكم فقاؿ البنو: ال ٖت -رضي اهلل عنو
 *** المتن ***

)أال قاؿ: قاَؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  -رضي اهلل عنو-عن أبي َبْكرَة  - ٖٙٚ
. وكاف )اإلشراُؾ باهلل، وعقوُؽ الوالدين(ثالثًا؟ قُلنا: بلى. يا رسوَؿ اهلل! قاؿ:  أُنبّْئكم بأكبِر الَكبائِر(

 . فما زاؿ يكرّْرىا حتى قُلنا: ليتو سكَت.)أال وقوُؿ الزُّوِر، وشهادُة الزوِر(فجلَس، فقاؿ:  متكًئا
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
أال أنبئكم )أال أنبئكم بأكرب الكبائر، أي كرر قولو:  (:   ً  ثالث ا؟ أال أُنبّْئكم بأكبِر الَكبائِر() قولو:
، ومن النكت أف بعض الشراح عندما مرت عليو ىذه الكلمة قاؿ: (الكبائرأال أنبئكم بأكرب ، بأكرب الكبائر

            ً                                                                                    إف قولو: ثبلث ا. متعلقة بالكبائر أي أال أنبئكم بالكبائر الثبلث اليت ىي أكرب الكبائر. وليس ىذا ا١تراد ال 
 شك، واللغة تأباه عند أفضح ا٠تلق صلوات اهلل وسبلمو عليو. 

مهمة وىو أف الذنوب ليست درجة واحدة، نعم جاء عن بعض وىذه اٞتملة دلتنا على مسألة 
فقهاء الشافعية كأيب إسحاؽ اإلسفراييٍت وروي عن ابن عباس أنو قاؿ: إف الذنوب ال صغائر فيها فكلها  
كبائر. لكن ىذا اٟتديث يدلنا على أف الذنوب ثبلثة أنواع: صغائر، وكبائر، وكبائر الكبائر وىي أكرب 

لعلماء ُب الضابط ُب التفريق بُت الكبائر والصغائر، والذي نص عليو اإلماـ أٛتد أف الكبائر، واختلف ا
                                          ُ                                ُ             الفرؽ بُت الكبَتة والصغَتة؟ أف الكبَتة ىي ما ر تب عليو وعيد وعذاب ُب اآلخرة، أو ر تب عليو حد ُب 

من رٛتة اهلل عز  الدنيا. ليس كفارة وإ٪تا حد، وزاد بعضهم وىو الشيخ تقي الدين: أو كاف فيها لعن، وطرد
 وجل ُب حديث النيب صلى اهلل عليو وسلم.

 وال شك أف اإلشراؾ باهلل أكرب الكبائر. :(اإلشراُؾ باهلل)  قولو:
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 وىو من أعظم الكبائر وأشدىا كذلك. :(وعقوُؽ الوالدين) قولو:
                                                     ً      ىذه تدلنا على أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يتكئ أحيان ا على  :(وكاف متكًئا فجلسَ ) قولو:

               ً                                                    ً                      شقو األٯتن وأحيان ا على شقو األيسر على متكأ، مسندة ٬تلس عليها، وكاف متكئ ا صلوات اهلل وسبلمو عليو 
 ٍب جلس أي استقاـ ُب جلستو.

قو٢تم: ليتو  (:             َ لنا: ليتو سكت               ّْ         ُ . فما زاؿ يكر رىا حتى ق  أال وقوُؿ الزُّوِر، وشهادُة الزوِر() قولو:
سكت. إما يكوف من باب الشفقة والرٛتة بالنيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا رأوه من غضبو عليو الصبلة 
ً                                                             والسبلـ، فإف من أحب شخص ا كره أف يكوف ُب ىذه اٟتالة من الغضب وإف غضبو لدين اهلل عز وجل،                       

 ذا السؤاؿ ليكوف كذلك.ورٔتا قيل: إنو ليتو سكت أي السائل ليتو ما سألو ى
، قوؿ )أال وقوؿ الزور، وشهادة الزور(ىذا اٟتديث ٤تل الشاىد فيو قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

–                               ً    ً                                                               الزور ىو التلفظ بو، فمن قاؿ قوال  كذب ا فإنو قائل للزور، أما شهادة الزور فقيل: إف ا١تراد بشهادة الزور 
ـ القاضي. فيكوف اٟتديث من باب عطف ا٠تاص على العاـ ىو التلفظ بو أما -وىذا أغلب الشراح عليو

ً                                                                                          تأكيد ا، إذ الشهادة هبذا ا١تعٌت قوؿ، ىو قوؿ للزور لكن أماـ القاضي القتطاع ماؿ امريء مسلم أو حق لو،      
ً                                                                   أما ٣ترد قوؿ الزور فهو كثَت جد ا، مثل الظهار زور، تلفظ بالزور كما سبق معنا، كل كذب زور، وقاؿ بعض                             

ُ                            ً              ُ                            إف الشهادة إذا ع ديت بالباء فيكوف الزور متعلق ا هبا، وإذا ٓب ت عد بالباء فإنو يكوف من معٌت  أىل العلم:                
اٟتضور. فشهادة الزور حضوره والشهادة بالزور ىو التلفظ بو، فهنا يكوف معٌت اٟتديث أف النيب صلى اهلل 

          ً                  ف ذلك موافق ا لقوؿ اهلل عز وجل                         ً                                      عليو وسلم قاؿ: ال تقل زور ا ال تتلفظ بو وال تشهده أي ال ٖتضره، ويكو 
َ        َ و ال ذ ين  ال  ي ش ه د وف  الز ور  }ُب آخر سورة الفرقاف ُب صفات عباد اهلل الرٛتن:    ُ  َ  ْ  َ َ   َ   ِ [، ال يشهدونو ٕٚالفرقاف: { ] َ   

أي ال ٭تضرونو، فيكوف معٌت ىذا اٟتديث: ال ٬توز ألحد أف يتلفظ بالزور، وال أف يقولو، أماـ القاضي أو 
أف ٬تلس ُب كاف يعلم أنو قيل فيو زور فإف كاف عند ٣تلس القاضي ٬تب عليو أف يبُت   غَته، وال ٬توز لو

ً       ً      ً                                كذب ىذا الشاىد وكذب ىذا ا١تدعي الذي ادعى ظلم ا وكذب ا وزور ا، وإف كاف ُب غَت ٣تلس القضاء فيجب                                            
 عليو اإلنكار، و٬تب عليو التبيُت، خطأ ىذا الكذب والزور وغَت ذلك.
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 *** المتن ***
)لو يُعطى ؛ أف النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: -رضي اهلل عنهما-عن ابن عباٍس  - ٖٚٚ

 .الناُس بدْعواىم، الدَّعى ناٌس دماَء رجاٍؿ وأمواَلهم، ولكن اليميُن على المدَّعى عليو(
 :*** الشرح ***

كاـ                                                               ُ              ىذا اٟتديث ىو أصل باب القضاء، وىو مبدأ عظيم من مبادئ الشريعة، وأ خذ منو من األح
ً                                           الشيء الكثَت لكنا نأخذ حكم ا أو حكمُت متعلقُت هبذا اٟتديث من باب االختصار.                          

 مفردات الحديث:
أي ٔتجرد الدعوى بدوف بينة، وال برىاف، وال قرينة دالة على  :(لو يُعطى الناُس بدْعواىم) قولو:

 اٟتكم.
                      ً                       أي الدعوا دماءىم أف فبلن ا قتل وليي فأريد قتلو،  :(الدَّعى ناٌس دماَء رجاٍؿ وأمواَلهم) قولو:

وادعوا أموا٢تم أف األمواؿ اليت بُت أيديهم إ٪تا ىي حق لنا، فلو كاف الناس يعطوف بدعواىم الدعوىا 
                               ً                           ً   وأخذوىا، فمجرد الدعوى ال تثبت حق ا، فالدعاوى ال تثبت للناس حق ا.

 .)ولكن البينة على ا١تدعي(ة خارج الصحيح: وُب رواي :(ولكن اليميُن على المدَّعى عليو) قولو:
 فقو الحديث:

                  ُ                                                       ا١تسألة األؤب: أنو ي قضى باليمُت إذا ٓب تكن ىناؾ بينة، والقضاء باليمُت لو صور:
 الصورة األؤب: أف تكوف ُب جانب ا١تدعى عليو وذلك إذا كاف ا١تدعي ال بينة عنده.

ٓب يكن عنده إال بينة واحدة أي شاىد واحد،  الصورة الثانية: تكوف البينة ُب جانب ا١تدعي إذا
 فقوؿ ٚتاىَت أىل العلم أنو يقضى بالشاىد واليمُت.

الصورة الثالثة: أنو يقضى للمدعي بيمينو فقط وذلك إذا نكل ا١تدعى عليو، إذا ادعى زيد على 
عمرو أف ىذا الكأس لو فيقوؿ القاضي: يا عمرو احلف أف ىذا الكأس ليس لزيد وإ٪تا ىو لك. فيقوؿ 

ي الكأس                                                   ً                         ا١تدعى عليو وىو عمرو: ال أريد أف أحلف. ىذا يسمى نكوال  فهنا ٭تكم القاضي بالعُت وى
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للمدعي بيمينو أي بيمُت ا١تدعي، ال يأخذىا ٔتجرد الدعوى، والدليل على ذلك: أف النيب صلى اهلل عليو 
، فمجرد الدعوى ال يثبت هبا اٟتق، بل ال بد أف يكوف مع الدعوى )لو يعطى الناس بدعواىم(وسلم قاؿ: 

كم بالن ُ        إما بينة وإما أف يكوف معو ٯتُت، ومشهور ا١تذىب أنو ٭ت  كوؿ بدوف رد اليمُت، فلو ادعى شخص                                                
           ً                              ً                                                على آخر عين ا وا١تدعى عليو نكل على اليمُت طبع ا وال بينة فنكل عن اليمُت جاز للقاضي أف ٭تكم ٔتجرد 
النكوؿ، والصحيح: أنو ال بد من رد اليمُت؛ ألف القاعدة ا١تتقررة ُب ذلك وىي اليت عليها العمل عندنا: أف 

 تداعيُت.اليمُت تكوف ُب حق أقوى ا١ت
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 ٛٗالشريط: 
 *** المتن ***

 كتاب األطعمة.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
 -رٛتهم اهلل–بذكر كتاب األطعمة، والفقهاء  -رٛتو اهلل–بدأ الشيخ  :)كتاب األطعمة( قولو:

 حينما يتناولوف ىذا الباب يتناولوف فيو أمرين:
 األمر األوؿ: ذكر احملرمات لعينها، إذ احملرمات من ا١تطعومات نوعاف: 

 النوع األوؿ: ٤تـر لعينو، مثل اٟتيواف احملـر أكلو وغَت ذلك.
                                                        ً           ً             النوع الثا٘ب: ٤تـر لوصفو، وىو بسبب اكتسابو كأف يكوف مسروق ا، أو مغصوب ا، أو ٨تو ذلك.

ً   األمر الثا٘ب: آداب الطعاـ، فيذكروف فيو بعض ا                              ُ                 من آداب الطعاـ حاؿ تناولو، وي فرد الفقهاء بعض                                        
 األطعمة ُب باب األشربة ويعنوف بو األشربة ا١تمنوعة كما سيأٌب ُب ٤تلو.

 *** المتن ***
قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  -رضي اهلل عنو-عن النُّعماف بن َبشيٍر  - ٖٛٚ

ـَ بيٌّْن، وبينهما ُمشتِبهاٌت، ال : -وأىوى النعماُف بإصبعيو إلى ُأذنيو-يقوؿ  )إف الحالَؿ بيٌّْن، وإفَّ الحرا
يعلُمهنَّ كثيٌر من الناس، فمن اتقى الشُّبهاِت استبرأ لِدينو وِعْرضو، وَمن وقَع في الشُّبهاِت وقَع في 

حَمى اهلل  الحراـ، كالرَّاعي يرعى حوَؿ الِحمَى يُوشك أف يرتَع فيو، أال وإف لكلّْ َملٍك ِحمًى، أال وإف
محارُِمو، أال وإف في الجسِد ُمضغًة إذا صَلحْت صَلح الجسُد كلُّو، وإذا فسدْت فسَد الجسُد كلُّو، أال 

 .وىي القلُب(
 :*** الشرح ***
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أوؿ حديث ُب ىذا الكتاب ىو حديث عظيم، وىو أحد األحاديث األربعة اليت عليها مدار ىذا 
و داود السجستا٘ب صاحب السنن، وىذا اٟتديث ىو حديث النعماف الدين كما قاؿ اإلماـ أٛتد وتلميذه أب

 .-رضي اهلل عنهما–ابن بشَت 
 مفردات الحديث:

وأىوى النعماُف بإصبعيو إلى -قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ ) قولو:
     ُ                                                                      تصح بأ صبعيو، وتصح بإصبعيو، واإلصبع فيو ٜتس أو ست لغات ُب نطقها، وأىوى النعماف  :(ُأذنيو

–           ُ                                                                               بإصبعيو إٔب أ ذنيو أراد بذلك النعماف أنو قد ٝتع ىذا ا٠ترب عن النيب صلى اهلل عليو وسلم، إذ النعماف 
ا، فأراد النعماف أف                                                             ً ىو وأبوه من الصحابة وٓب يكن من كبار الصحابة وإ٪تا من صغارىم سن   -رضي اهلل عنو

يثبت أنو قد ٝتع ىذا ا٠ترب من النيب صلى اهلل عليو وسلم، والذي عليو ٚتاىَت األصوليُت ويكاد أف يكوف 
   ً              ً     ً                                                                 متفق ا عليو إال خبلف ا ضعيف ا غَت معترب بو أف مرسل الصحايب حجة، فيكوف حكمو كحكم ا١توصوؿ، فسواء  

عليو وسلم أـ أرسلو عن النيب صلى اهلل عليو وسلم فاٟتكم كاف النعماف ٝتع ىذا ا٠ترب من النيب صلى اهلل 
 فيهما سواء ولكن ال شك أف ٝتاعو يكوف أقوى.

ً               أي واضح وظاىر، واهلل عز وجل ما قبض نبيو ٤تمد ا صلى اهلل عليو  :(إف الحالَؿ بيّْنٌ ) قولو:                                         
 وسلم إال وقد أًب ىذا الدين وأكملو، وإكمالو على نوعُت:

 على الوقائع، بأف يبُت حكم كل واقعة بعينها. النوع األوؿ: بالنص
                   ُ                                                   النوع الثا٘ب: بأف ي نص على الكليات اليت يندرج ٖتتها مئات بل ألوؼ اٞتزئيات.

ا إليو وتوفاه إال وقد نص النيب صلى اهلل عليو وسلم وذكر ىذين  ً                                                         واهلل عز وجل ما قبض ٤تمد                      
ات اليت تندرج ٖتتها األحكاـ، ولذلك قاؿ النيب النوعُت من التشريع: النص على اٞتزئيات، أو بياف الكلي

 : أي واضح.)اٟتبلؿ بُت(صلى اهلل عليو وسلم: 
ـَ بيّْنٌ ) قولو: وىذه من وسائل التأكيد أف يؤتى ْترؼ النصب  )إف(وىنا أكدىا بػ  :(وإفَّ الحرا

 ىنا، وإف اٟتراـ بُت أي واضح جلي ال شك فيو.
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بُت اٟتبلؿ واٟتراـ أمور مشتبهات، يقولوف سبب االشتباه كما قاؿ  :(وبينهما ُمشتِبهاتٌ ) قولو:
 ابن القيم أمور:

األمر األوؿ: قد يكوف سبب االشتباه بسبب خفاء الدليل، فقد ٮتفى الدليل على بعض الناس دوف 
بعض، وىذا واضح فإف بعض األئمة قد غاب عنو بعض األدلة، وال يستطيع كل امريء أف ٭تيط ّتميع 

ة إال أف يوفقو اهلل عز وجل لذلك ُب بعض ا١تسائل، وال ٯتكن أف ٮتفى الدليل على الكل وىذه من األدل
 خصائص ىذه األمة.

األمر الثا٘ب: قد يكوف سبب االشتباه بسبب االشتباه ُب التصور، ٔتعٌت أف يكوف الشخص ٓب 
ينزؿ عليها اٟتكم، وىذا كثَت  يتصور ا١تسألة على حقيقتها، وٓب يستطع أف يتصورىا التصور الذي ٯتكن أف

ً                       ً                                                                  جد ا عند الفقهاء، فإف كثَت ا من الفقهاء يتوقف ُب كثَت من ا١تسائل وتشتبو عليو بسبب عدـ تصوره ٢تا،   
 وعدـ وضوحها عنده.

األمر الثالث: قد يكوف سببو تعارض األدلة، تكوف األدلة أمامو ُب ا١تسألة ولكنها ُب ذىنو ىو 
ا أف متعارضو، وعندنا قاعدة: أ ً      ف التعارض ُب األدلة إ٪تا ىو ُب ذىن اجملتهد ال ُب حقيقة األمر، ال ٯتكن أبد                                                               

يتعارض دليبلف شرعياف صحيحاف، سواء كاف الدليبلف من النقل أـ من ا١تعٌت وا١تعقوؿ ال ٯتكن ذلك، وما 
ُب كتابو اختبلؼ  -رٛتو اهلل–زاؿ األئمة ٬تمعوف بُت األدلة اليت يوىم ظاىرىا التعارض كما ٚتع الشافعي 

ً        اٟتديث، و٤تمد بن مسلم بن قتيبة ُب كتابو اختبلؼ اٟتديث، وغَت٫تا من األئمة كثَت جد ا ٚتع ُب                                                                        
االختبلؼ والطحاوي أبو جعفر ُب ا١تشكل وشرح معا٘ب اآلثار ٚتعوا بُت األحاديث اليت يوىم ظاىرىا 

ل، وعلى سبيل ا١تثاؿ: اإلماـ أٛتد التعارض، ولكن قد يكوف عند بعض اجملتهدين تعارض ُب بعض ا١تسائ
   ً                                                                               ُ        مثبل  ١تا سئل ُب مسألة ُب اللعاف وقيل لو: ىل اللعاف يشًتط للتفريق فيو حكم اٟتاكم أـ أف الف رقة بُت 
ا١تتبلعنُت يكوف ٔتجرد األلفاظ اليت يتبلعن هبا الزوجاف؟ فقاؿ اإلماـ أٛتد: أنا ُب ىذه ا١تسألة منذ ثبلثُت 

 وأنا أفكر ُب ىذه ا١تسألة قد اختلف أىل العلم.    ً                عام ا. منذ ثبلثُت سنة
                 ً                                                                 إذف التعارض أحيان ا قد يكوف ُب ذىن اجملتهد ولكنو عند التأمل قد يظهر لو أحد القولُت دوف 
اآلخر، ومسألة اللعاف مشهور ا١تذىب أنو ال يشًتط حكم اٟتاكم فبمجرد انقضاء ا١تتبلعنُت الرجل وزوجتو 
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                                                    ً                  نهما بينونة كربى ٤ترمة على التأبيد، وقاؿ أبو حنيفة خبلف ا لبعض أصحابو: إف من اللعاف تكوف البينونة بي
الفرقة باللعاف من شرطها أف يفرؽ اٟتاكم بينهما. فلو طلق بعد اللعاف وقبل الفرقة ثبت الطبلؽ لو مات 

 .-رٛتهم اهلل–أحد الزوجُت ورثو صاحبو، والظاىر من النصوص ىو قوؿ اٞتمهور 
وىذه مسألة مفيدة تدؿ على أنو ال ٯتكن أف ٮتفى الشرع  :(هنَّ كثيٌر من الناسال يعلمُ ) قولو:

، وىذا )ال تزاؿ طائفة من أميت على اٟتق ظاىرين(على ٚتيع الناس، ولذلك قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
ضحُت يشمل كل شيء من الدين: من السلوؾ، ومن األحكاـ، ومن العقائد، فبل بد أف يكونوا ظاىرين وا
رٛتو –بينيُت، ومنها األحكاـ الفقهية، وبذلك استدؿ بعض الفقهاء ومنهم اٟتافظ أبو عمرو بن الصبلح 

على أنو ال ٬توز ا٠تروج عن ا١تذاىب األربعة قاؿ: ألنو لقروف متطاولة ٓب يعمل الناس بغَت ىذه  -اهلل
ربعة ١تا كاف الناس منهم أحد على اٟتق. ا١تذاىب األربعة ولو كاف اٟتق ُب االجتهاد ُب غَت ىذه ا١تذاىب األ

  ً                                                                                       طبع ا ىذا الكبلـ ُب االجتهاد الًتجيحي دوف االجتهاد التنزيلي، االجتهاد التنزيلي ُب ا١تسائل اٟتادثة، 
والًتجيحي ُب ا١تسائل اليت نص الفقهاء عليها وتكلموا. إذف ا١تسألة األؤب اليت نستفيدىا من قوؿ النيب صلى 

، أنو ال ٯتكن أف ٮتفى اٟتق على ٚتيع الناس بل ال بد أف يكوف ال يعلمهن كثَت من الناس()اهلل عليو وسلم: 
     ً     ً                                                                  ظاىر ا بين ا ُب كل زماف ومكاف ْتسبو، وىذا اٟتمد هلل شواىده من التاريخ واألدلة كثَتة.

 هبذا اٟتديث على أف الًتجيح بالكثرة ليس -رٛتهم اهلل–ا١تسألة الثانية: استدؿ بعض أىل العلم 
، األصوليوف ٢تم ُب ا١ترجحات نوعاف:      ً                              دليبل 

 النوع األوؿ: مرجحات قوية.
                                                                       ً              النوع الثا٘ب: مرجحات استئناسية، ويعنوف هبا أف ا١ترجح منها ال يكوف وحده قادر ا على االستدالؿ 
ً                                   للحكم، ٣ترد ىذا الدليل أو ٣ترد ىذا ا١ترجح ال يكوف وحده قائم ا باالستدالؿ، ولكن إذا عضده غَته كاف                                                        

ف يقاؿ: إف قوؿ األكثر مرجح ُب         ً                                                      استئناسي ا، ومن ا١ترجحات أو األدلة االستئناسية وىو القوؿ األكثر، بأ
ً             ا١تسألة. حىت إف بعض الناس ٚتع قوؿ اٞتمهور ُب ا١تسائل الفقهية، فقوؿ األكثر ي عترب مرجح ا ولكنو ليس          ُ                                                                   

)وبينهما أمور مشتبهات ال    ً                                                             قوي ا بل ىو ضعيف، والدليل على ضعفو أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
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كثر الناس ٓب يوفق إٔب الصواب ُب ىذه ا١تسائل، فهو دليل ، فدؿ على أف أيعلمهن كثَت من الناس(
                                   ً  استئناسي وال يصح أف يكوف ُب ذاتو قوي ا.

ا١تسألة الثالثة: نستفيد من ىذه اٞتملة ُب العلم أف ا١تعلم ىو اهلل عز وجل، وىو الذي يفيد ا١ترء 
ٍ  و الل و  ف ض ل  بػ ع ض ك م  ع ل ى بػ ع ض  }العلم، وىو الذي يرزقو إياه، والنيب يتفاضلوف ُب العلم، اهلل عز وجل يقوؿ:   ْ  َ    ََ   ْ  ُ  َ  ْ  َ   َ    َ  ُ    َ 

ْ  ِ ُب  الر ز ؽ   ، فقد يتفاضل بعض الناس ُب الرزؽ با١تاؿ ويتفاضلوف ُب [، ومن أعظم الرزؽ العلمٔٚالنحل: { ] ِ    ِّ
ً                                                              الرزؽ بالعلم، ولذلك اإلنساف دائم ا يسأؿ اهلل عز وجل التوفيق، ويسألو اإلعانة، وقد كاف النيب صلى اهلل                                

اللهم رب جربائيل، وميكائيل، وإسرافيل، فاطر السماوات )عليو وسلم ُب كل ليلة إذا قاـ لصبلة الليل يقوؿ: 
رض، عآب الغيب والشهادة، أنت ٖتكم بُت عبادؾ فيما كانوا فيو ٮتتلفوف، اىد٘ب ١تا اختلف فيو من واأل

، فالنيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يسأؿ اهلل عز وجل (اٟتق بإذنك، إنك هتدي من تشاء إٔب صراط مستقيم
ً                       العلم وا٢تداية فيو، وأف يوفق للصبلح فيو، ودائم ا اإلنساف يسأؿ اهلل فيقو  ؿ: يا معلم آدـ علمٍت، ويا مفهم                                            

، منهم اإلماـ أٛتد، والشيخ تقي الدين  -رٛتهم اهلل–                  ُ                     سليماف فهمٍت. وىذه ن قلت عن كثَت من السلف 
 كانوا يكثروف من ىذا الدعاء.

اتقاء الشبهات سنتكلم عنو بعد قليل أنو يكوف بثبلثة أمور بعد أف  :(فمن اتقى الشُّبهاتِ ) قولو:
ردات اٟتديث، وبعض الناس يقوؿ: إف الشبهات ىي ا١تشتبهات بدليل أف النيب صلى اهلل ننتهي من شرح مف

عليو وسلم ذكر ا١تشتبهات ٍب ذكر بعدىا الشبهات، ومن الشراح من يقوؿ: إف اٞتملة ُب قوؿ النيب صلى 
ا١تشتبو وبُت ، ٚتلة استئنافية فتشمل كل أمر فيو شبهة. وفرقوا بُت )فمن اتقى الشبهات(اهلل عليو وسلم: 

 الشبهة، وعلى ا١تعٌت فاٟتديث ٭تتمل الثنتُت: ٭تتمل أف يكوف ا١تراد بو ا١تشتبو، و٭تتمل أف يراد بو الشبهة.
االسترباء للدين االحتياط لو، ولذلك من عمل باالحتياط كاف  :(استبرأ لِدينو وِعْرضو) قولو:

ّ   ٖترٙب اٟتبلؿ، انظر الفرؽ بُت الثنتُت، فمن حرـ   أكمل ُب الورع، ولذلك الورع ُب اٟتقيقة ىو االحتياط وليس                                      
   ً                                     ً                                                   حبلال  فإف إٙتو عند اهلل عز وجل أشد ٦تن أحل حرام ا كما قرره ابن القيم ُب إعبلـ ا١توقعُت، وىذا الذي ٭تـر 
                         ً                          ً      ً                                    اٟتبلؿ إما أف يكوف اٟتبلؿ ٣تمع ا عليو، وإما أف يكوف ظاىر ا وبين ا عنده ومع ذلك ٮتالفو ُب التحرٙب، ىذا ال

                                                                   ً      ً     ً        ٬توز ٖترٯتو، أما الورع فهو االحتياط بأف يكوف ُب ا١تسألة خبلؼ معترب وليس خبلف ا ملغي ا شاذ ا، وىذا 
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ا٠تبلؼ ا١تعترب قد يًتجح عند اإلنساف خبلفو، ومع ذلك فيعمل ىو ُب خاصة نفسو باألحوط وال يفيت بو 
على النفس وال يكوف ُب الفتوى، الفتوى  غَته، وقد أطاؿ ابن القيم ُب إعبلـ ا١توقعُت ُب أف الورع إ٪تا يكوف

ال يدخل فيها الورع واألخذ باالحتياط وإ٪تا يؤخذ بظاىر الدليل أو ما ترجح من الدليل، فإف خفي على ا١ترء 
ُب ا١تسألة شيء أحاؿ على غَته وٓب يفت غَته بالورع أو باالحتياط وإ٪تا ىو ُب نفسو يعمل باالحتياط، بأف 

                  ً                                           خبلؼ وكاف ا٠تبلؼ قوي ا وترجح عنده اٞتواز فإنو يعمل ُب نفسو با١تنع. إذا كاف ُب ا١تسألة 
١تا دخل ابنو ُب القضاء، كاف أٛتد ٯتتنع من األكل من بيت  -رٛتو اهلل–مثاؿ ذلك: اإلماـ أٛتد 

                                                                     ُ                  ابنو صاّب ١تا وٕب القضاء، ما السبب؟ ألف أٛتد يرى أف أخذ األجرة على أعماؿ الق رب ٦تنوع، ومن شدة 
                                       ُ                                                   أنو ٯتتنع من منفعة أجرتو فكاف ا٠تبز إذا ط بخ ُب تنور ابنو صاّب امتنع من أكلو ىو ُب نفسو، وٓب يكن  ورعو

ٯتنع أبناءه وال زوجاتو وال خدمو من أف يأكلوا من منزؿ ابنو وإ٪تا ٯتتنع ىو بنفسو. وبعض الناس إذا أراد 
يس من الورع وليس من االحتياط ُب شيء الورع طبقو على غَته وأما على نفسو فإنو يأخذ بالرخص، وىذا ل

ً                                                                البتة بل ىو قد قلب القاعدة رأس ا على عقب، وىذه ا١تسألة أطاؿ عليها ابن القيم، ومن أمثلة االحتياط                               
حينما كاف يتاجر بالزيت فوقع ُب  -رٛتو اهلل–والورع وىي كثَتة عن السلف ما جاء عن ٤تمد بن سَتين 

                                                          ً                                      بعض الزيت فأر فرمى الزيت كلو، وىذا من باب الورع وٓب يبع شيئ ا منو البتة، فكاف قد اشًتاه بدين فحبسو 
ً            ؛ ألف أنس ا أوصى بأف -رضي اهلل عنو–         ُ                               ُ                 غرٯتو فما أ خرج من اٟتبس إال فًتة من النهار لي غسل أنس بن مالك         

٤تمد بن سَتين، والقصة معروفة ومشهورة، فا١تقصود إف الورع يكوف على النفس ال على  الذي يقـو بتغسيلو
 الغَت.

                                                      ً      ً                           والفقهاء فرعوا على قضية اتقاء الشبهات من حيث كوهنا دليبل  أصولي ا، فعندنا دليل أصوٕب وعندنا 
قضية األخذ باالحتياط ىل                          ً      ً          ً                              قاعدة فقهية، من كوهنا دليبل  أصولي ا بنوا عدد ا من ا١تسائل، من ذلك: دليلهم ُب 

                                                                                      ُ       االحتياط دليل أـ ليس بدليل؟ وذكرنا قبل قليل موجز القوؿ فيو، ومن ذلك: عند الفقهاء مسألة ي عملها 
أكثر من يعملها فقهاء ا١تالكية وفقهاء اٟتنابلة با٠تصوص وىي مسألة مراعاة ا٠تبلؼ، فإف الفقهاء من باب 

 نوعاف:االحتياط يراعوف ا٠تبلؼ، ومراعاة ا٠تبلؼ 
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النوع األوؿ: مراعاة قبل وقوع ا٠تبلؼ، وصورة ذلك: أف الفقهاء يقولوف: إف ىذا الفعل مكروه أو 
ىو مستحب مع أف الدليل إ٪تا جاء بإباحتو، وٓب يأت باالستحباب وٓب يأت بالكراىة، وإ٪تا قالوا بالكراىة أو 

االسترباء للدين نقوؿ: إنو من باب  باالستحباب مراعاة ٠تبلؼ من قاؿ بالتحرٙب أو بالوجوب، وىذا من
ا١تستحب. فطبقنا ىذا اٟتديث ُب استثمار النصوص الشرعية واألدلة كقاعدة أصولية فقلنا: إف األخذ 
باألحوط ومراعاة ا٠تبلؼ يؤخذ من باب استرباء الدين فنقوؿ: من باب االحتياط ىو مستحب الفعل 

ً                      الفبل٘ب. وىذا كثَت جد ا وأمثلتو عند اٟتنابلة ً                                         وا١تالكية كثَتة جد ا، ونص على ىذا ا١تعٌت الذي ذكرتو قبل قليل                                   
 أبو الوفا ابن عقيل ُب كتاب الواضح.

 النوع الثا٘ب: مراعاة بعد وقوع ا٠تبلؼ، وىذا ليس ٤تلو؛ ألنو رخصة.
وأما االسترباء للعرض فمعناه: أف الناس ال يتكلموف ُب ذلك الرجل، ومعلـو أف الشخص إذا 

                                          ً                                       باحات بدأ الناس ُب الكبلـ فيو سواء كاف منسوب ا ألىل العلم أـ كاف من عواـ الناس، فأما تساىل ُب ا١ت
 ا١تنسوب للعلم فإف الناس يرجوف منو ما ال يرجوف من غَته من الناس، وىذا واضح وبُت.

قد ىي أوؾ ألمر لو فطنت 
 لو

 

فاربأ بنفسك أف ترعى مع  ***
 ا٢تََملِ 

 

ً               ً  دائم ا من كاف منسوب ا  للعلم ومن طلبة العلم، أو إماـ مسجد أو ٨تو ذلك من األمور، الناس يعدوف    
الصغائر ُب حقو كبائر، وإذا ترخص ُب بعض األمور السهلة اليت يفعلها غَته يظنوهنا ُب حقو من ا١تمنوعات، 

إذا كاف  ولذلك ىذه األمور ا١تشتبهات اليت فيها أحد األمور السابقة اليت ذكرناىا قبل قليل فإف األؤب
                                                                         ً                    الشخص من أىل الفضل أف يبتعد منها، ومن تطبيق ذلك عند الفقهاء أشياء كثَتة جد ا منها: ما ذكره ابن 
عقيل نفسو ُب كتابو الفصوؿ ونقلها عنو ُب اإلنصاؼ أنو قاؿ: يستحب ألىل الفضل والعلم عدـ ا١تسارعة 

ُ                              ُب إجابة الدعوات. كل ما د عي ٬تيب، يقوؿ: ال، ال ٕتب كل دعو  ة، وإ٪تا أجب الدعوة الواجبة البلزمة                        
                          ً                                                                   بشرطها ا١تعروؼ وما كاف قريب ا وما عدا ذلك فبل، قاؿ: ألف ىذا األمر يراه الناس أنك ٕتالس وٗتالطهم هبذه 
ا٢تيئة رٔتا رأوا أنو تساىل ُب ىذا األمر، وىذه مسائل كثَتة ذكرىا أىل العلم أهنا من مسائل ا١تروءات ا١تذكورة 

واألحكاـ ا١تتعلقة بالقاضي كلو داخل ُب ىذا األمر، أما عواـ الناس فإهنم رٔتا دخلوا ُب أمر   ُب باب القضاء
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كاف الناس يتكلموف ُب حرمتو فظنوا ُب الشخص أنو قد وقع ُب ىذا اٟتراـ من ىذا الباب،  وىو ٓب يقع ُب 
مباح. إذف ا١تراد بعرضو لكي حراـ وإ٪تا ُب أمر مرجح عنده أو اشتبو عنده ىذا األمر ولو بًتجح ضعيف أنو 

 ال يتكلموا فيو، وقد قيل غَت ذلك.
ىذا ىو نفس اإلشكاؿ الذي ذكرناه قبل قليل،  :(وَمن وقَع في الشُّبهاِت وقَع في الحراـ) قولو:

)ومن وقع ُب ىل ا١تراد بالشبهات ا١تشتبهات أـ ا١تراد بالشبهات غَتىا؟، وقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
أي: أوشك أف يقع ُب اٟتراـ، ومن لساف العرب أهنم يعربوف ٔتا قارب الشيء  وقع ُب اٟتراـ(الشبهات 

بوقوعو فيو، وىذه ذكرنا ٢تا أمثلة من أحاديث ىذا الكتاب الذي معنا، ومنها: قوؿ النيب صلى اهلل عليو 
 ، دخل أي قبل أف يدخل ا٠تبلء.)إذا دخل أحدكم ا٠تبلء(وسلم: 

 ّ                              مث ل النيب صلى اهلل عليو وسلم مثاؿ : (عى حوَؿ الِحمَى يُوشك أف يرتَع فيوكالرَّاعي ير ) قولو:
للتوضيح أف الراعي إذا كاف معو أغناـ يرعى هبا ُب بر وقد جاور ٛتى أي ملك شخص ٤تمي وٓب يكن ىذا 

ً                                                                             اٟتمى م علم ا بسور و٨توه فإنو إذا جاوره لرٔتا جاءت بعض البهائم اليت معو فرتعت ُب ىذا اٟتمى و  أكلت      ُ   
ً                                                                          منو، ولذلك اإلنساف دائم ا يبتعد عن اٟتراـ وعن ا١تشتبو، بل إف الفقهاء يقولوف: إف الشخص يبتعد عما قد                       
يؤدي إٔب ا١تمنوع. ولذلك ذكروا من األدلة سد الذرائع والنظر ُب ا١تآالت ومقاصد األفعاؿ وغَت ذلك من 

 األمور.
بُت النيب صلى اهلل عليو وسلم أف  :(هلل محارُِموأال وإف لكلّْ َملٍك ِحمًى، أال وإف حَمى ا) قولو:

ّ      ً                                                     اهلل عز وجل ٛتى أمور ا، وحد  أمور ا منع من ٣تاوزهتا وىي ٤تارمو أي اليت حـر فعلها ومقارفتها.      ً                  
أال وإف في الجسِد ُمضغًة إذا صَلحْت صَلح الجسُد كلُّو، وإذا فسدْت فسَد الجسُد  ) قولو:

 لة فيها مسائل كثَتة لكن نكتفي ببعضها:ىذه اٞتم :(كلُّو، أال وىي القلبُ 
ا١تسألة األؤب: أف ىذه اٞتملة تدؿ على أف الفقو ُب اٟتقيقة ُب القلب وليس ُب اٞتوارح، النيب صلى 
اهلل عليو وسلم تكلم عن أحكاـ حبلؿ وحراـ ٍب قرنو بالقلب ٦تا يدلنا على أف الفقو ُب اٟتقيقة ُب القلب، 
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، أف بعض الرواة )من يرد اهلل بو خَتًا يفقِّو ُب الدين(صلى اهلل عليو وسلم:  ولذلك يقولوف ُب قوؿ النيب
 ، قالوا: وىو فهم القلب. إذف ىذا من حيث الفهم.)من يرد اهلل بو خَتًا يفق و ُب الدين(نطقها بالضم: 

سد ىذا ا١تسألة الثانية: أف الفقو ُب القلب يكوف بالورع والدين وا٠توؼ من اهلل عز وجل، ولكم أف
       ُ                                                                                   الدين أ ناس عرفوا األحكاـ كفروع ٣تردة وٓب يلج كماؿ التقوى وا٠تشية من اهلل عز وجل ُب قلوهبم فأصبحوا 
يصرفوف ىذه النصوص وىذا الكبلـ الذي تكلمو الفقهاء ُب غَت وجهو فأصبحوا يبحثوف عن الرخص 

   ُ                           ٦تا ي ستطرؼ أف بعضهم افتقد لقطة ليتبعوىا وعن الشواذ ليأخذوا بو وعن غرائب ا١تسائل ليأخذوىا، ولذلك 
لو، ضاعت منو ٤تفظة أو شيء فرآه شخص وىو يدعو، قاؿ: ٔتا تدعو؟ قاؿ: أقوؿ: اللهم ال ٕتعلها تقع ُب 
                                                  ً                                               يد فقيو. قاؿ: لو وقعت ُب يد غَته رٔتا ردىا ٕب، يقصد طبع ا بالفقيو الذي باع دينو وٓب يلج اإلٯتاف والفقو ُب 

: إهنا ليست ٦تا قلبو على اٟتقيقة؛ ألنو س            ً                                           ً              يتأوؿ تأويبل  ويبحث عن ٥ترج إلباحة ىذه اللقطة كأف يقوؿ مثبل 
: إف صاحبها قصد رميها ُب مفازة. ومعلـو أف ىاتُت الصورتُت                                     ً                                                      يستهويو أواسط الناس. أو أف يقوؿ مثبل 

تلك مباشرة من غَت تعريف، فلذلك اإلنساف أحيان ا إذا أ وٌب علم ا وذكاء من ً           وغَت٫تا ٦تا ٯت        ُ      ً                                           ُ غَت ذكاء كاف           
              ً                              أف العلم أحيان ا يكوف فتنة لبعض الناس، ولذلك  -رٛتهم اهلل–ذلك فتنة لو، وقد نص على ذلك األئمة 

ً                                                                            طالب العلم دائم ا ٬تب أف تكوف عبلقتو باهلل قبل كل شيء، وأف يسأؿ اهلل عز وجل التوفيق والسداد، وأف                
 ٭تذر أشد اٟتذر من لسانو وما يقولو.

 فقو الحديث:
، ذكرت )من اتقى الشبهات استربأ لدينو وعرضو(ا١تسألة األؤب: ُب قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

                                                            ُ                              قبل قليل: أف ىذه اٞتملة عليها من األحكاـ الشيء الكثَت حىت إنو است خرج منها قواعد أصولية وذكرنا 
القوؿ باالحتياط مبٍت عليو، القوؿ بعضها قبل قليل، سد الذرائع مبنية عليها، النظر ُب ا١تآالت مبٍت عليها، 

ٔتراعاة ا٠تبلؼ مبٍت عليو، جزء كبَت من النظر ُب ا١تقاصد مبٍت على ىذا ا١تعٌت، لكن عندنا ىنا مسألة فقهية 
وىي مسألة ا١تشتبو: إذا اشتبو على الشخص شيء ُب حقيقتو ال ُب دليلو، وقد ذكرت ُب البداية أف االشتباه 

                ً                                                            ُب الدليل، وأحيان ا يكوف ُب اٟتقيقة، إذا اشتبو عليو ُب حقيقتو ما الذي يفعلو؟ ىذه             ً          أنواع؛ أحيان ا قد يكوف 
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               ً                                                                          ا١تسألة طويلة جد ا، لكن ملخص القوؿ فيها أننا نقوؿ: إف الشخص ال ٮتلو من أحد ثبلثة أمور وىذا ىو 
 شياء نوعاف:الراجح ُب ا١تسألة، وقبل أف أذكر الثبلثة أمور أذكر صورٌب االشتباه، االشتباه ُب األ

                                                                ً            ً    النوع األوؿ: اختبلط، كأف يأٌب شيئاف أحد٫تا حبلؿ واآلخر حراـ فيختلطاف مع ا وٯتتزجاف مع ا، 
مثالو: شخص عنده ماؿ حراـ مع ماؿ حبلؿ فاختلطا، أو عنده ماء ٧تس وماء طاىر فاختلطا، ىذه ا١تسألة 

رجها عن ا١تسألة عند من يرى أف العربة باٟتقيقة فيقوؿ: إذا ُ                                                      قد ٗت                          ً           اختلطا وٓب يتغَت يصبح طاىر ا، لكن نأٌب     
 با١تثاؿ األوؿ ا١تاؿ اٟتراـ مع ا١تاؿ اٟتبلؿ الذي اختلطا.

النوع الثا٘ب: اشتباه، أف يشتبو ليس ٥تتلطُت وإ٪تا ٫تا منفصبلف، ولكٍت ال أعرؼ أيهما اٟتبلؿ 
ى ليست مذكاة، اشتبهت وأيهما اٟتراـ، ومثالو: عنده قطعتا ٟتم وإحدى ىاتُت القطعتُت مذكاة واألخر 

عنده امرأتاف يعرؼ أف ىذا البيت فيو امرأتاف إحدى ىاتُت ا١ترأتُت أخت لو من الرضاعة واألخرى ليست 
    ً                 أخت ا لو من الرضاعة. 

ُ                                 إذف ىذا معٌت االختبلط إذا كاف متمازج أو منفصل، إذا و جد ىذاف األمراف فنمشي هبذا الًتتيب:                                                  
ُ                ُت ٦تتزجُت فإف القاعدة فيو أف اٟتراـ إذا غ ل ب حرـ  الكل، أي كاف اٟتالة األؤب: إذا كاف ا١تختلط     ََ                                      

 ىو األكثر حـر الكل.
                     ُ                                                                    اٟتالة الثانية: إذا ٓب ي عرؼ قدر اٟتراـ فا١تذىب أف اٟتراـ ىو النصف، واختار الشيخ تقي الدين أنو 

ؿ من اٟتراـ فإنو ٮترج                                  ً                                    النصف مع الزيادة، فإذا اختلطا مثبل  ماالف حبلؿ ْتراـ وما يعرؼ كم مقدار اٟتبل
نصفو ويزيد عليو لاير فيكوف قد أخرج اٟتراـ فيبقى اٟتبلؿ، فيقوؿ: ىذا ىو االحتياط، ىذا ىو اتقاء 
الشبهات. إذا كاف الغالب اتقاء الشبهة تًتكو كلو، وإذا كنت ال تعرؼ كم ا١تقدار فأخرج النصف مع الزيادة، 

ىو ُب زيادة الدرىم أو الرياؿ عن النصف. ىذا ما يتعلق  فرؽ ا١تذىب عن اختيار الشيخ تقي الدين إ٪تا
 باالختبلط.

 وأما إذا كانت منفصلة فنقوؿ: إف لك ثبلثة حاالت:
ً   اٟتالة األؤب: أف يكوف غلبة ظن فتأخذ هبا، وال توجد غلبة الظن دائم ا.                                                             
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اعدة: اٟتالة الثانية: أف ٓب يكن عندؾ غلبة ظن أف يكوف عندؾ أصل تستمسك بو، وىذه ىي ق
اليقُت ال يزوؿ بالشك، فهنا تستمسك باألصل الذي عندؾ، مثاؿ: رجل عنده ماءاف منفصبلف يعلم أف 
أحد ا١تاءين طاىر وأف ا١تاء اآلخر ٧تس، نقوؿ: اجتهد، ما الذي يغلب على ظنك؟ يقوؿ: أغلب على ظٍت 

ىل يوجد ىناؾ أصل  أف ىذا ىو الطاىر. إذف توضأ بو. إما إذا كاف ال يوجد عندي غلبة ظن نقوؿ:
تستمسك بو أـ ال؟ مثل ماذا؟ مثل شخص عنده ماء وال يعلم ىل وقع فيو ٧تاسة أـ ال؟ نقوؿ: األصل ُب 
ا١تياه الطهارة فهو مستمسك باألصل، أو رجل استيقظ من نومو وشك ىل توضأ أو ٓب يتوضأ؟ فنقوؿ ىنا: 

م من النـو إذف أنت لست ٔتتوضئ ليس ىناؾ غلبة ظن، ما ىو األصل عندؾ؟ األصل عندؾ أنك قائ
دث؟ نقوؿ: ىنا عندؾ األصل تستمسك بو فارجع  ُ                                         فتوضأ، والعكس رجل توضأ ٍب شك ىل أحدث أـ ٓب ٭ت                                           

 إليو.
اٟتالة الثالثة: إذا ٓب يكن ىناؾ غلبة ظن وال أصل يستمسك بو فإنو يكوف بالورع وىو االمتناع من 

 الكل.
أتى هبذا اٟتديث للداللة على أف األصل ُب ا١تطعومات  -رٛتو اهلل–ا١تسألة الثانية: أف ا١تؤلف 

)فمن اتقى اٟتل، وقاؿ بعض الفقهاء: إف األصل ُب اللحـو با٠تصوص اٟترمة. وبنوه على ىذا اٟتديث: 
، فيقولوف: ما ٓب يأت نص على إباحتو، أو نص كلي كقاعدة عامة كأف يكوف صيد ْتر على الشبهات(

   ً    ٤ترم ا. إباحتو فإنو يكوف 
أف األصل ُب اللحـو اإلباحة ما ٓب يأت حاضر إما بنص على التحرٙب كاٟتمر األىلية  والصحيح:

 أو قاعدة عامة كذي ناب من السباع أو ٥تلب من الطَت.
 *** المتن ***

قاؿ: أنفْجنا أرنًبا بَمرّْ الظَّهراف، فسعى القوـُ  -رضي اهلل عنو-عن أنس بن مالٍك  - ٜٖٚ
فأدركُتها فأخْذتُها، فأتيُت بها أبا طلحَة، فذَبحها، وبعَث إلى رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فلَغُبوا، 

 بَورِِكها وفِخَذيها. فَقِبلو.
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 لغبوا: أعيوا.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
 أي ٟتقناه وسعينا خلفو. :(أنفْجنا أرنًبا) قولو:
 ىذه منطقة قريبة من ا١تدينة وليست ىي الظهراف ا١تعروفة ُب شرؽ ا١تملكة. :(بَمرّْ الظَّهراف) قولو:
 سعوا خلف ىذا األرنب فتعبوا وأعيوا وٓب يستطيعوا ٟتاقو. :(فسعى القوـُ فلَغُبوا) قولو:
       ً     ً     ً            كاف شاب ا فتي ا صغَت ا، فإف النيب   -رضي اهلل عنو–ألف أنس بن مالك  :(فأدركُتها فأخْذتُها) قولو:

                                                              ً  عليو وسلم قبض وىو ٓب يصل بعد إٔب العشرين ٦تا يدؿ على أنو كاف صغَت ا. صلى اهلل
 زوج أمو. -رضي اهلل عنو–وأبو طلحة : (فأتيُت بها أبا طلحةَ ) قولو:

 فقو الحديث:
 ا١تسألة األؤب: فيو دليل على أف األرنب حبلؿ أكلو وىذا ٣تمع عليو بُت ا١تسلمُت وال خبلؼ فيو.

ً   و دليل على أف ما أ درؾ من الصيد حي ا فإنو ٬تب ذكاتو؛ ألف أنس ا ا١تسألة الثانية: في رضي اهلل –                 ُ                ً                      
                                                   ُ       ً                    ١تا أدرؾ األرنب أعطاه أبا طلحة فذْتو فيجب تذكيتو إذا أ درؾ حي ا، وسيمر معنا ُب ٤تلو. -عنو

ورؾ                                           ً                                           ا١تسألة الثالثة: فيو استحباب ا٢تدية وقبو٢تا مع ا؛ ألف أبا طلحة بعث للنيب صلى اهلل عليو وسلم ب
 األرنب وفخذيها فقبلو النيب صلى اهلل عليو وسلم، فدؿ على استحباب فعل ذلك.

 *** المتن ***
قالْت: نحْرنا على عهِد رُسوِؿ اهلل  -رضي اهلل عنهما-عن أسماء بنِت أبي بكٍر  - ٖٓٛ

 صلى اهلل عليو وسلم فرًسا فأكْلناه.
 وفي روايٍة: ونحُن بالمدينِة.

 :*** الشرح ***
 الحديث: مفردات
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جاء ُب بعض الروايات ُب البخاري: ذْتنا. والفرؽ بُت الذبح والنحر؟ أف النحر : (نحْرنا) قولو:
يكوف بالطعن، وأما النحر فإنو يكوف ْتد ا١تدية، والفقهاء يقولوف: ا١تستحب أف يكوف لئلبل خاصة، وما 

                               ُ     من اٟتيوانات ا١تأكولة اللحم فإ٪تا ت ذبح عدا اإلبل من البقر، وا٠تيل، والغنم، والدجاج، والطيور، وغَت ذلك 
  ً                                                                                             ذْت ا. ويقولوف: فهذا اٟتديث إما أف يكوف تعبَتىا بنحرنا أو تعبَت الراوي، وقيل: إنو ىشاـ بن عروة حفيد 

                   ُ                                                       أف ىشاـ ىو الذي اخت لف عليو، مرة قاؿ: ذْتنا، ومرة قاؿ: ٨ترنا، فقالوا: إنو ىو  -رضي اهلل عنو–أٝتاء 
من باب إطبلؽ النحر على الذبح. وعلى العمـو نقوؿ: إف ىذا اٟتديث بالروايتُت يدؿ الذي غَت ا١تعٌت، ف

أراد أف  امرأ                ً                      أراد أف يذبح شيئ ا من اإلبل جاز، ولو أف  امرأعلى جواز ذبح ا١تنحور و٨تر ا١تذبوح. فلو أف 
        ً                                                    ً                           ينحر شيئ ا من الغنم أو البقر جاز، ُب قوؿ ٚتاىَت أىل العلم إال خبلف ا عند بعض أصحاب اإلماـ مالك 
ا١تتقدمُت، كما جاء عن ابن القاسم و٤تمد بن مسلمة وأشهب وغَتىم أهنم منعوا من ٨تر ا١تذبوح، بل قاؿ 

ر ا١تذبوح بطعنو طعن ا ُب رقبتو فإنو ُب ى ُ                   ً                  بعضهم: إنو لو ٨ت  ذه اٟتالة ال ٭تل أكلو. والصحيح: أف ٨تر ا١تذبوح               
َ  و إ ذ  ق اؿ  }                                                                ُ                 وذبح ا١تنحور ٬توز. واألصل أف النحر خاص باإلبل، وأما غَته كالبقر فإنو ي ذبح كما ُب اآلية:   َ   ْ  ِ َ

ْت  وا بػ ق ر ة   َ  ً م وس ى ل ق و م و  إ ف  الل و  ي أ م ر ك م  أ ف  ت ذ   َ  َ    ُ َ  ْ  َ  ْ  َ  ْ  ُ ُ  ُ  َْ   َ        ِ  ِ ِ ْ  َ  ِ   َ  [.ٚٙالبقرة: { ]ُ  
ىذا اٟتديث دليل على  :(رُسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فرًسا فأكْلناه نحْرنا على عهدِ ) قولو:

ُ          أف الفرس ٬توز أكلو، وىذا اٟتديث وسيأٌب بعده أحاديث أخرى تدؿ على ىذا ا١تعٌت، بل ح كي تواتر                                                                            
األحاديث عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب جواز أكل الفرس، وٓب ٮتالف ُب حرمة أكل الفرس إال أبو 

فإنو منع من أكل ٟتم الفرس، وقاؿ: إف الفرس واٟتمار يشًتكاف ُب منفعة الركوب  -رٛتو اهلل–ة حنيف
                                                                             ُ                فالقياس عليهما واحد. واهلل عز وجل قرف بينهم بأكثر من موضع بأهنا من اٟتيوانات اليت ت ركب، فلذلك قاؿ 

صلى اهلل عليو وسلم صر٭تة  أبو حنيفة: إنو ال ٬توز أكل ٟتم الفرس. ولكن األحاديث ا١تنقولة عن النيب
                                                                            ّ     ً     ً    وصحيحة ومتكاثرة حىت قاؿ أبو جعفر الطحاوي، وقد ذكرت قبل أف أبا جعفر الطحاوي غَت  تغيَت ا بين ا ُب 
ً                                                    مذىب اٟتنفية، نقل مذىب اٟتنفية نقلة كبَتة جد ا، فقاؿ أبو جعفر: لوال ما تواتر عن النيب صلى اهلل عليو                                          

يث القياس وا١تعٌت، ولكنو قد صح النقل ُب إباحة ىذا وٖترٙب الثا٘ب. وسلم لقلنا: إف الفرس كاٟتمار من ح
 إباحة الفرس وٖترٙب اٟتمر األىلية.
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بالرواية الثانية با٠تصوص لكي  -رٛتو اهلل–جاء ا١تصنف  :(وفي روايٍة: ونحُن بالمدينةِ ) قولو:
ً                                                       يدفع اعًتاض ا قد يرد من بعض اٟتنفية، فإف بعض اٟتنفية قد يقوؿ: إف ىذه اإلباحة كانت متقدمة ُب أوؿ           

ُ                                                                                   اإلسبلـ ٍب ح رمت بعد. فأتى بالرواية الثانية إلثبات أف التحرٙب كاف ُب ا١تدينة أي ُب آخر عهد النيب صلى          
ُ                             اهلل عليو وسلم؛ ألف أبا حنيفة يستدؿ على حرمة ذبح الفرس قاؿ: إنو ١تا ش رع اٞتهاد حـر الفرس إبقاء ١تا                                                                  

 أكلها با١تدينة وا١تدينة كاف وقت اٞتهاد مشروعيتو فدؿ على أنو ٬توز ذلك.يركب عليو. فنقوؿ: إنو أبيح 
: ٨ترنا على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم -رضي اهلل عنها–ا١تسألة الثانية: أف قوؿ أٝتاء 

ً                                                         فرس ا. ىناؾ قاعدة أصولية مشهورة جد ا وذكرناىا قبل وىي: أف قوؿ الصحايب: كنا نفعل ذلك على عهد                                ً   
النيب صلى اهلل عليو وسلم. أنو عند ٚتاىَت أىل العلم ٤تموؿ على الرفع، وخالف بعض اٟتنفية، وىنا 

ن الفروع، ولذلك كثَت من ا١تسائل األصولية تبٌت على فرع أو فرعُت، خالف بعض اٟتنفية األصوؿ تؤخذ م
ُب ىذه ا١تسألة فقالوا: إف قوؿ الصحايب: كنا نفعل على عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم ذلك. ال يدؿ على 

الرفع، مثل ما مر  الرفع، فقد يكوف النيب ال يعلم بو. ولكن اٞتماىَت من األصوليُت على أف ىذا لو حكم
معنا من قوؿ جابر: كنا نعزؿ والقرآف ينزؿ. وأحاديث كثَتة من ىذا الباب، ولو قلنا: سلمنا لكم فإف آؿ أيب 

وىم من أقرب الناس للنيب صلى اهلل عليو وسلم وأعلمهم بالوحي وىنا تقوؿ  -رضي اهلل عنو–بكر الصديق 
لى اهلل عليو وسلم وأكلناه. وىي من أقرب الناس إليو : ٨ترنا على عهد النيب ص-رضي اهلل عنها–أٝتاء 

، ٦تا يدؿ على أف ُب الغالب علم بو صلى اهلل                                                       ً                                       وليست من أغمار الصحابة وإ٪تا من أقرب الناس منزلة ومنزال 
 عليو وسلم.

 *** المتن ***
؛ أفَّ رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم نهى -رضي اهلل عنو-وعن جابر بن عبد اهلل  - ٖٔٛ

 عن ُلحوـِ الُحمر األىلية، وأِذَف في ُلحـو الخيِل.
ولمسلٍم وحده قاؿ: أكْلنا زمَن خيبَر الخيَل وُحُمَر الوحِش، ونهى النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم 

 عن الحماِر األىلي.
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 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

ُ           اٟتم ر ٚتع ٛتار،  :(ىليةأفَّ رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم نهى عن ُلحوـِ الُحمر األ) قولو:   
ر فهو ٚتع أٛتر، ولذلك ُب حديث علي  ْ                                وأما اٟت م   ُ ، ألهنا ٛتراء، )خَت لو من ُٛتْر النعم(: -رضي اهلل عنو–      

ُ                                   وأما ىنا فهي ٛت  ر ٚتع ٛتار فلذلك نقرؽ بُت ىذين اٞتمعُت، واٟت م ر نوعاف: ٛتر أىلية، وٛتر وحشية، كما   ُ                                      ُ ُ              
وحشية، ا١تراد باألىلية ىي اليت يربيها الناس عادة فتكوف معهم يقوموف أف البقر نوعاف: بقر أىلية، وبقر 

                                                        ً                   ً                 بعلفها ويقوموف باستئناسها وباستخدامها، قد يستخدموهنا ركوب ا، وقد يستخدموهنا در ا، وقد يستخدموهنا 
 .   ً                                                                                  أكبل  للحمها كالبقر، ىذه كلها تسمى أىلية، وأما الوحشية فهي اليت ُب األصل تكوف ُب الرب متوحشة

                                               ُ                                      واٟتمر األىلية ىي اليت تسمى عندنا اآلف باٟتمار، إذا أ طلق اٟتمار فا١تقصود بو اٟتمر األىلية اليت 
                                                     ً                                        نعرفها، وأما اٟتمر الوحشية فإهنا نوع من الغزالف، تسمى ٛتر ا، ٝتيت بذلك قيل: ألف عينيها كبَتتاف كهيئة 

            ً                             فإف ٢تا قرون ا و٥تتلفة عن ىيئة اٟتمار الذي اٟتمار يذكروف ذلك، أو لشبو ٢تا ُب مقدـ وجهها باٟتمار، وإال
                                   ً                            يقولوف: لو أف الوحشي تأىل أصبح أىلي ا، أو األىلي توحش أصبح ُب الرب  -رٛتهم اهلل–نعرفو، والفقهاء 

ً                   ً         ً                                   فبل ينتقل عن حكمو. وح كي إٚتاع ا، يعٍت لو أف إنسان ا أخذ شيئ ا من الغزالف ورباه عنده ُب بيتو فهذه         ُ                    
لغزالف أظنها الوعوؿ أو غَتىا لكن البقر الوحشي ىو الوضيحي، فلو رباىا ُب بيتو تسمى ٛتر نوع من ا

                                        ً                                                        فنقوؿ: تبقى وحشية فيجوز أكلها. ولو أف ٛتر ا أىلية تركها الناس ُب الرب مثل ا١توجودة ُب ا٠ترج فإنو موجود 
ٍت أف األىلي إذا توحش                                             ً                            بكميات ىائلة فهذه تبقى على أىليتها وحكي إٚتاع ا، نقلو ا١توفق بن قدامة ُب ا١تغ

                   ً  يبقى على حكمو أىلي ا.
أي ُب أكلها، والقاعدة: أنو إذا أبيح ٟتم ا٠تيل أبيح ما عداه من  :(وأِذَف في ُلحـو الخيلِ ) قولو:

 وسائل أكلو كلنب ا٠تيل ٬توز شربو و٬توز االنتفاع ّتلده وغَت ذلك من األمور ا١تتعلقة بتبعو.
ا زمَن خيبَر الخيَل وُحُمَر الوحِش، ونهى النبيُّ صلى اهلل عليو ولمسلٍم وحده قاؿ: أكْلن) قولو:

أتى ا١تصنف هبذه اٞتملة للتفريق بُت اٟتمر الوحشية واٟتمر األىلية، فأراد ىنا  :(وسلم عن الحماِر األىلي
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مر أف يبُت أنو فرؽ بُت ىذين النوعُت؛ ألف الرواية األؤب وىي ُب الصحيحُت ٓب يكن فيها النص على اٟت
              ُ                                                             الوحشية، فقد ي ظن أف لفظة اٟتمر مطلقة أو أف األىلية وصف طردي ال أثر لو ُب اٟتكم.

ُ                                         الفائدة الثانية: أف ىذا اٟتديث مطلق فيما ح ـر من اٟتمر األىلية؛ ألنو قاؿ: هنى عن اٟتمار                                          
عن اآلراء                      ُ                                                           األىلي. فدؿ على أنو ي نهى عن أكلو، ويتبع ذلك أنو ٧تس، وأظن أنٍت تكلمت ُب باب الطهارة

 الثبلثة ُب طهارة و٧تاسة اٟتيوانات.
 *** المتن ***

قاؿ: أصابتنا َمَجاعٌة ليالي خيبَر، فلما   -رضي اهلل عنو-عن عبد اهلل بن أبي أوفى  - ٕٖٛ
كاف يوـُ خيبَر وقعنا في الُحمِر األىلية فانتحْرناىا، فلما غلْت بها الُقدوُر، نادى ُمنادي رسوِؿ اهلل 

 .)أف أكِفئوا الُقدوَر، وال تأكُلوا من لحوـِ الُحمر شيًئا(يو وسلم: صلى اهلل عل
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
 أي قبل يـو خيرب. :(أصابتنا َمَجاعٌة ليالي خيبرَ ) قولو:
كاف ُب اليـو الذي فتح اهلل عز وجل عليهم خيرب، وجاء ُب بعض   :(فلما كاف يوـُ خيبرَ ) قولو:

 الروايات التصريح أنو كاف بعد فتح خيرب، يعٍت بعدما فتح اهلل عز وجل عليهم.
        ً                                  وجدنا ٛتر ا أىلية عند أىل خيرب فانتحرناىا أي  :(وقعنا في الُحمِر األىلية فانتحْرناىا) قولو:

 ذْتناىا لنأكلها.
 أي طبخوىا. :(بها الُقدورُ  فلما غلتْ ) قولو:
قيل: إف ا١تنادي ىو ببلؿ، وقيل: ىو عبد  :(نادى ُمنادي رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم) قولو:

الرٛتن بن عوؼ، وقيل: ىو أبو طلحة عم أنس، وقيل غَت ذلك، وعلى العمـو رٔتا كاف أكثر من منادي 
 للنيب صلى اهلل عليو وسلم ُب ذلك الوقت.
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أكفأ اإلناء أي اقلبو ، اقبلوه ٦تا يدؿ على الغسل وإزالة كل ما ُب  :(كِفئوا الُقدورَ أف أ) قولو:
 القدر، وجاء ُب بعض الروايات ُب الصحيح: أنو أمر بغسل القدور، أكفئوىا يعٍت ال يبقى منها شيء.

 فقو الحديث:
يرب، بعدما فتح اهلل عز ا١تسألة األؤب: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم حـر اٟتمر األىلية بعد فتح خ

 وجل على ا١تسلمُت خيرب، فدؿ على أهنا وقت التحرٙب كاف ُب ذلك الزماف. 
ا١تسألة الثانية: ُب أوؿ اٟتديث قاؿ: أصابتنا ٣تاعة. ٍب بعد ذلك قاؿ: هنانا النيب صلى اهلل عليو 

ف ُب حاؿ اجملاعة وسلم عن أكل ٟتـو اٟتمر األىلية. أشكل ذلك على بعض أىل العلم فقاؿ: كيف تكو 
٬توز أكل كل شيء، كل ميتة عند االضطرار فلماذا النيب صلى اهلل عليو وسلم هناىم عن ذلك؟ نقوؿ: 
ا إ٪تا هناىم النيب صلى اهلل عليو وسلم عن ذلك بعد فتح خيرب، فلما فتحت ٢تم كاف  ً                                                                       اٞتمع سهل جد            

ً   ف النهي كاف يـو خيرب، قبلها كاف مباح ا بإمكاهنم أف ٬تدوا غَت ذلك، فكاف النهي عنها بعد فتح خيرب؛ أل                                   
                                   ً                     ً                            أكل ٟتـو اٟتمر األىلية ولذلك كاف مستقر ا ُب ذىنهم أنو ليس ٦تنوع ا، فإ٪تا كاف النهي بعد ذىاب 
ً                      ً                                       ا١تخمصة، وكاف اٟتكم ليس خاص ا ُب ىذا الوقت وكاف عام ا بعد ذلك وىو األصل. إذف ىذا ُب اٞتمع بُت                          

. أوؿ اٟتديث وُب آخره وإال فعندنا  قاعدة: أف االضطرار يبيح كل ٤تـر
اختلفوا ُب علة ٖترٙب اٟتمر األىلية، فذىب  -رضواف اهلل عليهم–ا١تسألة الثالثة: أف الصحابة 

؛ ألهنا  ُ  ِّ                                 بعضهم ومنهم عبد اهلل بن أيب أوَب وقولو ىذا ُب الصحيح: أنو إ٪تا ح ر ـ ٟتـو اٟتمر األىلية ذلك اليـو                                                          
ألهنا فتحها اهلل عز وجل على ا١تسلمُت بالقوة، والذي ثبت عن غَته من               ُ         ٓب ٗتمس. يعٍت ما أ خذ ٜتسها 

                                                                         ُ                الصحابة أف ىذا النهي هني عاـ، وىو الذي استقر عند علماء ا١تسلمُت بعد ذلك، وٓب ي ذكر فيو خبلؼ إال 
أهنم ٬تيزوف أكل ٟتم اٟتمر  -رضي اهلل عنهم–خبلؼ حىت بعضهم ال يصححو عن ابن عباس وعائشة 

–وىذا غَت صحيح ٓب يصح فيو إسناد عنهما، لكن أنا أتيت هبذا ١تاذا؟ لكي نعلم أف الصحابة األىلية، 
كانوا ٬تتهدوف ُب عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب األحكاـ وُب العلل، ولذلك ١تا ذكر   -رضواف اهلل عليهم

النيب صلى اهلل عليو وسلم، وأما األصوليوف ُب مسألة مسالك العلة، العلة النصية أف من العلة النصية ما ذكره 
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                        ً        ُ                                                          ما يذكره الصحايب فليس نصي ا إال أف ي رفع، ولذلك ىنا عبد اهلل بن أيب أوَب ١تا قاؿ: ألهنا ٓب ٗتمس. ظن أف 
.  ىذه ىي العلة، ولكنو خالفو ٚتهور الصحابة وبينوا أف العلة ىو ذات اللحم احملـر

ا١تسألة الرابعة: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم أوؿ أمره أمر بكسر القدور فلما أستأذف ُب ذلك ُب 
، فدؿ ذلك على أف ٟتم اٟتمر األىلية وٟتم كل غَت مأكوؿ اللحم ىو ٧تس؛ )أكفئوا القدور(إكفائها قاؿ: 

 ٟتـو اٟتمر األىلية أحد أمرين:ألف النيب صلى اهلل  عليو وسلم أمر بإكفائها وغسلها، والعلة ُب ٧تاسة 
 األمر األوؿ: العلة فيها ذاهتا، وىو ا١تذىب.

 األمر الثا٘ب: أف تكوف العلة الدـ الذي فيها وأف تذكيتها ال ٗترجها عن بقاء اٟترمة.
وىذاف رأياف ألىل العلم ُب ىذه ا١تسألة وىو اختيار الشيخ تقي الدين، وعلى العمـو ففي كبل 

ً                                               ر األىلية ما ُب أحشائها يكوف ٧تس ا إال فيما جف على رأي الشيخ تقي الدين، فيما جف اٟتالتُت أف اٟتم                             
 وٯتكن االنتفاع بو من غَت ضرر، والكبلـ فيو طويل ليس ىذا ٤تل تفصيلو.

 *** المتن ***
قاؿ: حرَّـ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ُلحوـَ  -رضي اهلل عنو-عن أبي ثَػْعلبة  - ٖٖٛ

 ىليِة.الُحمِر األ
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
رٛتو –أتى ا١تصنف  :(قاؿ: حرَّـ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ُلحوـَ الُحمِر األىليةِ ) قولو:

 هبذا اٟتديث با٠تصوص لفائدتُت: -اهلل
الفائدة األؤب: قولو: حـر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم. ألف بعض األصوليُت وإف كاف كبلمهم 

ً                    بذاؾ الدقيق يقولوف: إف كلمة هنى ال تقتضي التحرٙب. فهذا صيغة صر٭تة جد ا: حر ـ أصرح من هنى  ليس                                                                
وإال فاألصل أف هنى تدؿ على التحرٙب وأمر تدؿ على الوجوب، ولكن من األصوليُت من خالف ُب ذلك 

 وىم بعض اٟتنفية، فأراد أف يبُت صراحة ىذا ا١تعٌت.
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ا١تصنف أومأ لطرؽ ىذا اٟتديث، فإف حديث أيب ثعلبة جاء ُب بعض الفائدة الثانية: رٔتا يكوف 
طرقو عند اإلماـ أٛتد وغَته أنو قاؿ: حـر رسوؿ اهلل صلى اهلل صلى اهلل عليو وسلم يـو خيرب ٟتـو اٟتمر 
األىلية وعن كل ذي ناب من السباع. فإف أصح حديث ُب النهي عن كل ذي ناب من السباع ىو حديث 

أٛتد، وأيب داود، ومالك ُب ا١توطأ، وغَتىم، فكأف الشيخ أراد أف يقوؿ: إف ٢تذا اٟتديث زيادة  أيب ثعلبة عند
       ً                                                                          مهمة جد ا وىو أصل من األصوؿ ُب ٖترٙب أكل كل ذي ناب من السباع، وىذا اٟتديث ذكرت لك طرفو 

ٍب يذكر اٟتديث فارجع إليو ُب ذلك ا١توضع، وىذا شبيو بطريقة البخاري فإف البخاري يذكر بعض األبواب 
أراد أف يبُت لك أف ىذا اٟتديث لو طرؽ  -رٛتو اهلل–وليس فيو ٤تل الشاىد، ما السبب؟ أف البخاري 

أخرى فيها ٤تل الشاىد على التبويب الذي ذكره، ولكن ذاؾ الطريق ليس على شرطو، وبعض الناس يقوؿ: 
رٛتو –ي ىذا ا١تعٌت، ولعل الشيخ عبد الغٍت ما دخل ىذا اٟتديث بتبويبو ال عبلقة بينهما. فمن أسرار البخار 

 .-رضي اهلل عنو–كاف يقصد ىذا عندما ذكر حديث أيب ثعلبة   -اهلل
 *** المتن ***

مع رسوِؿ اهلل  -أنا وخالد بُن الوليدِ -قاؿ: دخلُت  -رضي اهلل عنهما-عن عباٍس  - ٖٗٛ
ليو رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسل صلى اهلل عليو وسلم بيَت ميمونَة، فأُتي بضبٍّ محنوٍذ، فأىوى إ
بما يُريُد  -صلى اهلل عليو وسلم  -بيِده. فقاؿ بعُض النّْسوِة الالتي في بيِت ميمونة. أخبروا رسوَؿ اهلل 

ـٌ ىو يا رسوَؿ اهلل؟ قاؿ:  )ال. ولكّنو أف يأكل. فرفع رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يَده. فقلُت: أحرا
 . قاؿ خالٌد: فاجتررتُو فأكلُتو، والنبيُّ صلى اهلل عليو وسلم ينظر.ُدني َأعافُو(لم يكن بأرِض قومي؛ فأج

 المحنوذ: المشوي بالرَّْضِف، وىي: الحجارة المحماة.
قاؿ: َغَزونا مع رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنو-عن عبد اهلل بن أبي أوفى  - ٖ٘ٛ

 وسلم سبَع غزواٍت، نأكُل الجراد.
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زَْىَدـ بن ُمَضرّْب الَجْرمي قاؿ: كنا عند أبي ُموسى رضي اهلل عنو فدعا بمائدتو عن  - ٖٙٛ
فدخل رجٌل من بني تيم اهلل أحمُر َشِبيٌة بالموالي. فقاؿ لو: ىلّم. فتلّكأ. فقاؿ  -وعليها لحُم دجاجٍ -

 لو: ىلم؛ فإني قد رأيُت رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يأكُل منو.
)إذا أكَل ؛ أف النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: -رضي اهلل عنهما-اٍس عن ابِن عب - ٖٚٛ

 .أحدُكم طعاًما، فال يمسْح يَده حتى يَلَعَقها، أو يُلِعَقها(
 .ٖٛقاؿ: حرَّـ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ُلحوـَ الُحمِر األىليةِ 

  

 

 
 غَت موجود.الشرح  (ٖٚٛ- ٖٗٛ)ا١تفرغ: من حديث  ٖٛ
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 ٜٗالشريط: 
 *** المتن ***

 باب الصيد.
 :*** الشرح ***

 الحديث:مفردات 
بذكر باب الصيد، وأعقب ىذا الباب بعد باب  -رٛتو اهلل–بدأ الشيخ  :)باب الصيد( قولو:

 األطعمة ١تناسبة الصيد لؤلطعمة من حيث أف الصيد نوع من أنواع األطعمة.
 *** المتن ***

قاؿ: أتيُت رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم.  -رضي اهلل عنو-عن أبي ثَعلبة الُخشني  - ٖٛٛ
فقلُت: يا رسوَؿ اهلل! إنا بأرِض قوـٍ أىِل كتاٍب، أفنأكُل في آنيتهم؟ وفي أرٍض َأِصيُد بقوسي وبكلبي 

 -يعني: من آنيِة أىِل الكتابِ -)أّما ما ذكرَت الذي ليَس بمعلَِّم وبكلبي الُمعلَّم، فما يصُلُح لي؟ قاؿ: 
فإف وجدُتم غيَرىا فال تأكُلوا فيها، وإف لم تِجُدوا فاغِسُلوىا، وُكلوا فيها. وما ِصدَت بقوِسك فذكرَت 
اسَم اهلل عليو فُكل، وما ِصْدَت بكلبك الُمعّلِم فذكرَت اسَم اهلل عليو فُكْل، وما صدَت بكلبك غيِر 

 .المعلَِّم فأدركَت ذكاتو فُكْل(
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
ٓب يكن من أىل  -رضي اهلل عنو–أبو ثعلبة  :(أتيُت رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم) قولو:

. وقد جاء ُب بعض  ً                                                    ً                ا١تدينة وإ٪تا كاف وافد ا عليها، ولذلك قاؿ: أتيت النيب صلى اهلل عليو وسلم سائبل                     
                                        ُ         قاؿ: جاء أعرايب إٔب النيب صلى اهلل عليو وسلم ي دعى بأيب الروايات من غَت حديث أيب ثعلبة أف الراوي 

 ثعلبة.
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كاف ُب بلدة   -رضي اهلل عنو–أبو ثعلبة  :(فقلُت: يا رسوَؿ اهلل! إنا بأرِض قوـٍ أىِل كتابٍ ) قولو:
أو منطقة يكثر أىل الكتاب فيها من اليهود والنصارى، وقاؿ بعض الشراح: إف ىذه ىي أرض اليمن. 

ُ              عد  األرض اليت كاف فيها أبو ثعلبة أهنا أرض اليمن فيو نظر، فإف أبا ثعلبة خ شٍت، وخشُت بطن  واٟتقيقة أف                                                                    ّ  
ُ                               ُ                       من قضاعة القبيلة األزدية ا١تشهورة اليت خ شُت بطن من جهينة، وجهينة قبيلة ق ضاعية معروفة تكوف مشإب                                      

ُ                ت ُب اليمن؛ ألف اٞت هنيُت إ٪تا كانوا ا١تدينة، واألقرب أف األرض اليت كاف فيها أبو ثعلبة كانت ُب الشاـ وليس                
ُ                                                         مشاؿ ا١تدينة، ومعلـو أف بعض بطوف ج هينة كانوا ُب الشاـ، وقد جاء أف ٤تمد بن اٟتارث ا٠تشٍت الفقيو                                 
ا١تالكي ا١تشهور بل ىو من أشهر فقهاء ا١تالكية ىو من ىذا البطن وقد انتقل من الشاـ، فاألرض اليت كاف 

 اـ وليست اليمن كما ذكر بعض الشراح.فيها أبو ثعلبة إ٪تا ىي الش
 أي ُب آنية أىل الكتاب. :(أفنأكُل في آنيتهم؟) قولو:
 :(وفي أرٍض َأِصيُد بقوسي وبكلبي الذي ليَس بمعلَِّم وبكلبي الُمعلَّم، فما يصُلُح لي؟) قولو:

 أي ما يصح ٕب من ىذه األطعمة.
فإف وجدُتم غيَرىا فال تأكُلوا فيها، وإف  -يعني: من آنيِة أىِل الكتابِ -أّما ما ذكرَت ) قولو:

                                   ً    ً                              ىذا اٞتملة أشكلت على أىل العلم إشكاال  بين ا، إذ يعارض ىذا اٟتديث أحاديث  : (لم تِجُدوا فاغِسُلوىا
كثَتة عن النيب صلى اهلل عليو وسلم فيها إباحة األكل من آنية أىل الكتاب، بل ومن آنية ا١تشركُت، فثبت 

و وسلم أنو توضأ من مزادة امرأة مشركة، وأكل عليو الصبلة والسبلـ من آنية اليهود وصح عنو صلى اهلل علي
من غَت أف يغسلها، وثبت عنو صلى اهلل عليو وسلم أكثر من حديث ُب ىذا الباب، بل إف اآلنية اليت كانت 

ها، فتعارض ىذاف يتعامل هبا ا١تسلموف إ٪تا كانت من صنع الكفار وٓب يأمر النيب صلى اهلل عليو وسلم بغسل
اٟتديثاف، فمن أىل العلم من ذىب إٔب أف حديث أيب ثعلبة الذي معنا منسوخ، قاؿ: منسوخ باألحاديث 
األخرى اليت جاءت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم بإباحة األكل واالنتفاع بآنية وثياب أىل الكتاب بل 

نسخ ما أمكن اٞتمع. وىذا ىو األصل عند وعمـو ا١تشركُت. وقاؿ بعض أىل العلم: إنو ٬تب أال يصار لل
فقهاء اٟتديث أنو ال يصار للنسخ ما أمكن اٞتمع، وال بد أف أبُت مسألة مهمة ٬تب أف ننتبو ٢تا: من كتب 
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، وكاٟتازمي، وابن شاىُت، وغَتىم من أىل العلم فإف ما يسمونو  من الفقهاء ا١تتقدمُت عن النسخ كاألثـر
أف أغلب السلف يتوسعوف ُب مصطلح النسخ  -لشيخ تقي الدين ُب ا١تسودةكما ذكر ا–نسخ فإهنم يعنوف 

ً                  فيجعلوف تقييد ا١تطلق، وٗتصيص العاـ، والنسخ ٔتعٌت رفع اٟتكم بالكلية كلو يسمى نسخ ا، وأما ا١تتأخروف                                                                           
                                                             ً                          فإهنم خصوا النسخ بأحكاـ من حيث قوة الدليل فإف الظٍت ال ينسخ مقطوع ا، وغَت ذلك من األشياء وأف 

لسنة ال تنسح الكتاب وىذا ىو الصحيح، وُب ا١تقابل خصوا النسخ بأنو الرفع واإلزالة بالكلية، ولذلك إذا ا
وجدت عند بعض السلف أف ىذه اآلية أو اٟتديث منسوخ قد يكوف معناىا أهنا مقيدة، أو أهنا ٥تصوصة، 

ً                  نسخ ا من حيث االشًتاط، وليس قوؿ السلف كطريقة الفقهاء اٟتنفية حينما يعدوف التخصيص والتقييد    
فيشًتطوف لو ما يشًتطونو ُب النسخ، ال. السلف ٬تعلونو مطلق فهو من باب االختبلؼ ُب ا١تسميات ال 

 اختبلؼ ُب اٟتقائق كما ىو ا٠تبلؼ بُت اٟتنفية وبُت اٞتمهور.
إذف ٬تب أف نقوؿ: إنو ال يصار للنسخ ما أمكن اٞتمع بُت ىذه النصوص. وقد اختلف الفقهاء 
ُ             الذين ٓب يقولوا بالنسخ لكيفية اٞتمع بُت حديث أيب ثعلبة حديث الباب واألحاديث األ خر اليت جاءت                                                                          
االنتفاع باآلنية وثياب أىل الكتاب، وقبل أف نذكر خبلؼ أىل العلم ُب طريقة اٞتمع ٬تب أف نبُت صورتُت 

    ً                          متفق ا عليهما ُب حكم ىذه اآلنية:
           ُ                                                اآلنية إذا ع لم طهارهتا فإنو ٬توز االنتفاع هبا من غَت غسل باتفاؽ. الصورة األؤب: قالوا: إف الثياب و 

   ً                                                    ٛتبل  لؤلحاديث اليت جاءت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم على ذلك. 
                                      ُ         ُ                                       الصورة الثانية: وأف الثياب واآلنية اليت ت علم يعٍت ي ستيقن ٧تاستها فبل ٬توز االنتفاع هبا إال بعد 

ً               غسلها، وىذا أيض ا باتفاؽ أىل ا  لعلم.              
وبعدما عرفنا ا١تسائل ا١تتفق عليها كيف ٨تمل حديث أيب ثعلبة؟ بعض أىل العلم ٛتل حديث أيب 
                    ُ                                           ُ                                ثعلبة على اآلنية اليت ت علم ٧تاستها فقالوا: إنو ٤تموؿ على اآلنية اليت ت علم ٧تاستها فيجب غسلها. واٟتقيقة 

ً                            ىرة فليس خاص ا باآلنية النجسة إذ لو كاف             ُ                                           أف ىذا فيو ب عد؛ ألف اٟتديث عاـ ُب كل اآلنية النجسة أو الطا            
كذلك لقاؿ أبو ثعلبة: ُب آنيتهم اليت يأكلوف فيها الطعاـ النجس. نعم جاء ُب بعض الروايات: أف أبا ثعلبة 
قاؿ: ُب آنيتهم اليت يطبخوف فيها ا٠تنزير ويشربوف فيها ا٠تمر. وُب بعض الروايات: وُب آنية اجملوس. وىذه 
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نقوؿ: الرواية اليت ُب الصحيح مطلقة ليست خاصة، واألؤب أننا ٨تملو على العمـو وأال  عند الًتمذي، لكن
 ٩تصو ْتكم ما أمكن. إذف ىذا ىو التوجيو األوؿ.

ُ                                    التوجيو الثا٘ب للجمع بُت حديث أيب ثعلبة واألحاديث األ خر: أف من أىل العلم من قاؿ: إف ىذا                                                 
ُ                                فيما ج هل حالو. يعٍت جاءنا إناء ال نعلم  أىو طاىر أـ ٧تس، فقاؿ بعضهم: ٬تب غسلو. ىذه طريقة ابن      

                                                                    ُ                     حـز بناء على أف عنده قاعدة مشهورة: وىو أنو إذا تعارض األصل مع الغالب ق دـ الغالب على األصل، 
ً                          ً                                 فيما ج هل حالو، وىذا القوؿ أيض ا فيو ضعف؛ ألف القاعدة أصبل  غَت صحيحة، ألف األصل عندنا القاعدة                         ُ      

أف األصل بناء على اليقُت، واألصل الطهارة، واٟتديث ُب ىذا القوؿ مبٍت على اٟتديث عندنا ا١تتقررة: 
 األصل أو القاعدة اليت سبقت.

ُ                        التوجيو الثالث: من أىل العلم من قاؿ: إف ىذا فيما ج هل حالو لكن ظ ن ٧تاستو. انظر الفرؽ بُت               ُ                                                  
                          ُ                ابن جـز فقط؛ ألف ابن حـز ال ي عمل اليقُت وإ٪تا التوجيو الثا٘ب والثالث، القوؿ الثا٘ب ال يكوف إال على طريقة 

ُ              ُ                يقدـ الغالب على اليقُت واألصل، وغَته من أىل العلم يقولوف: فيما ظ ن ٧تاستو فإنو ي غسل. مثل اآلنية                                                              
                                                 ً      ُ                               ا١تستعملة فيها دىن ونعلم أف ىؤالء يأكلوف فيها خنزير ا فقد ي ظن ىذا الشيء ليست نظيفة، ليست 

: إف ثياب الكفار ٬توز لبسها إال ما وارى عورهتم كالسراويل -رٛتهم اهلل–اء مغسولة، ومنو قوؿ الفقه
ُ                                                                        ُ                  وكاأل زر. قالوا: ألف ىذه فيها ظن أهنا تباشر النجاسة وىؤالء القـو ال يستنجوف فهذه ت غسل. إذف التوجيو     

ُ                                             الثالث فيما ظ ن ٧تاستو وليس فيما ج هل، بل ج هل وزاد عليو بظن النجاسة، وكلما قوي الظن كلم         ُ                    ُ ا تأكد             
الغسل وكلما خف كلما خف الغسل، وىذا القوؿ ىو الذي عليو ٚتاعة من أىل العلم ومنهم الشيخ تقي 

وىو ُب مسألة الظن ال ُب اٞتهالة وفرؽ بُت ا١تسألتُت فإف التفريق بُت  -رٛتهم اهلل–الدين وكثَت من مشاٮتنا 
 األقواؿ ىو من دقة الفهم للمسائل فيها.

بعض أىل العلم ٛتل ذلك على االحتياط، وذكرت قبل ُب  :(وا فاغِسُلوىاوإف لم تِجدُ ) قولو:
 الكبلـ ُب ىذه ا١تسألة. -رضي اهلل عنو–مسألة االحتياط ُب حديث النعماف بن بشَت 

ىذه ىي مسألة الباب أف ا١ترء إذا أراد  :(وما ِصدَت بقوِسك فذكرَت اسَم اهلل عليو فُكل) قولو:
١تراد بقوسو أي بنصلو السهم الذي فيو، وليس بعرضو ّتانبو وإ٪تا اصطاد أف يصطاد فاصطاد بقوسو وا
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، ىذا يدلنا على أف الصيد )فذكرت اسم اهلل عليو فكل(بالسهم الذي ىو فيو أي بسهمو ونصلو، وقولو: 
 بالسهم وما ُب حكمو يشًتط إلباحتو شرطاف:

بنصل قوسك، فإف كاف الصيد                           ُ                            الشرط األوؿ: أف يكوف بشيء ي نهر الدـ. ٨تن قلنا: بقوسك أي 
بشيء ال ينهر الدـ فإنو ال ٬توز أكلو إال بذكاة كأف يكوف با١تعراض، كأف يأخذ العصا ويضرب هبا الصيد 
                          ً                                                                       ىذا ال ٭تل، ال بد أف يكوف شيئ ا ينهر الدـ مثل الرمح إذا رماه، أو السكُت إذا رماىا، وُب ىذا الزماف أصبح 

انوا ُب القرف ا١تاضي يسموف الرصاص بالبندؽ، وألف فيها ٚتاعة منهم الناس ال يصطادوف إال بالرصاص، وك
ً                                                    الشيخ عبد القادر بن بدراف رسالة مشهورة جد ا ُب إباحة الصيد بالبندؽ، البندؽ الذي ىو الرصاص، ألف                                          

شبيو  -               ً الرصاص كاف مدور ا–من الفقهاء ُب القرف ا١تاضي أوؿ ما جاء البندؽ منهم من يرى أف البندؽ 
راض ال ٬ترح إذا رميتو بلطف وإ٪تا بالقوة ىو الذي ٬ترح، ولكن الصحيح أف ىذه القوة مع دقتو النسبية با١تع

، يدخل من جهة وٮترج من جهة أخرى، وتقرر اآلف عند اٞتميع وا٠تبلؼ انتهى،  ٕتعلو ٬ترح بل إنو ٮتـر
هى أف القتل بالرصاص أو ما  يكوف ُب بدياتو ٍب ينتهي، فا٠تبلؼ اآلف شبو انت -سبحاف اهلل–وىناؾ خبلؼ 

                              ً             كاف يسمى بالبندؽ أنو يكوف صيد ا فيباح أكلو.
، أي باسم اهلل، أف تقوؿ: باسم اهلل. وقد ذكر الفقهاء )فذكرت اسم اهلل عليو(الشرط الثا٘ب: قولو: 

اسم اهلل، ومنهم ابن العماد ُب شرحو على غاية ا١تنتهى أف السنة أال يزيد الرٛتن الرحيم وإ٪تا يكتفي بلفظة ب
: ألف النص ٓب يرد بزيادة الرٛتن الرحيم. واألمر الثا٘ب قاؿ: ألف القتل ال يناسب الرٛتة. فلذلك          ً                                                                                    قاؿ: أوال 

 تقوؿ: باسم اهلل. فقط.
ا١تسألة الثانية: أف ذكر اسم اهلل عز وجل يكوف عند إطبلؽ السهم أو الرصاص أو البندؽ، وليس 

ليو أي على إطبلقك القوس، فيكوف عليو أي عند إطبلقو ىذا ا١تراد ، ع)فذكرت اسم اهلل عليو(عند األكل، 
بعليو، ومشهو ا١تذىب أف الصيد ٬تب تسمية اهلل عز وجل عليو، فإف نسي أو تعمد الًتؾ ٓب ٭تل األكل؛ 

، فدؿ على أنو فرض والفرض ال يسقط بالنسياف )فذكرت اسم اهلل(ألف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
اجب فإنو يسقط بالنسياف. وىذا الذي اختاره الشيخ تقي الدين، واختار كثَت من ا١تشايخ أنو ٓتبلؼ الو 
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ُ                                                                                             ي عفى عن النسياف وىذا موافق ١تذىب مالك وغَته، وىي الرواية الثانية ُب مذىب أٛتد وأما التعمد فبل ٬توز 
                ُ                      أكل الصيد فيما ت عمد ترؾ التسمية عليو.

 ما الفرؽ بُت الفرض والواجب؟. س:
الفرض عند اٟتنابلة ىو ما ال يسقط بالنسياف، ذكر ذلك يوسف بن عبد ا٢تادي ُب كتابو  جػ:

 .)غاية السوؿ ُب مسائل األصوؿ(
علم ما اتصف  :(وما ِصْدَت بكلبك الُمعّلِم فذكرَت اسَم اهلل عليو فُكلْ ) قولو:

 
            ا١تراد بالكلب ا١ت
ُ
               

 بثبلثة أوصاؼ:
 الوصف األوؿ: أنو إذا اسًتسل ذىب أو ارتسل، أي قلت لو: اذىب. ذىب. 

 الوصف الثا٘ب: إذا زجر ا٧تزر أي إذا قلت لو أمسك مسك.
الوصف الثالث: وأال يأكل من صيده، فهذا الشرط خاص بالكبلب وما يقاس عليها كالفهد 

سًتسل باإلرساؿ، و تنزجر بالزجر، وال و٨توه، ٓتبلؼ الطيور فإف الطيور ا١تعلمة فقط فيها شرطاف: أهنا ت
                                                            ً                             يشًتط أف ٘تتنع من األكل، ١تاذا فرقنا بُت الكلب والطَت؟ ألف الطَت أصبل  يأكل فبل يتعلم الطَت الصيد إال 

 باألكل ٓتبلؼ الكلب فإنو ٯتكن تعليمو بدوف ذلك.
علم ال ٭تل صيده إال بثبلثة شروط، ٨تن قلنا قبل قليل: الصيد بالق

 
                                                         الكلب ا١ت
ُ
وس والبندؽ شرطاف         

 فقط، أما الكلب ا١تعلم فثبلثة شروط:
، فبل بد أف يكوف )ما صدت(الشرط األوؿ: ال بد من إرسالو؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

 إرساؿ الكلب بفعلك أنت، فلو ذىب الكلب فاصطاد من غَت إرساؿ منك لو فإف ىذا الصيد ال ٭تل.
ً                          لكلب م علم ا فإف ٓب يكن معلم ا فإنو ال ٭تل صيده، وىذا ُب الشرط الثا٘ب: ال بد أف يكوف ا                 ً    ُ     

 .)وما صدت بكلبك ا١تعلم(اٟتديث: 
                  ُ                        الشرط الثالث: أف ي ذكر اسم اهلل عز وجل عليو.

 وىناؾ شرط رابع: أال يأكل منو، وسيأٌب ُب اٟتديث الذي بعده وىو حديث عدي بن حاًب.
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ثل لو أف الناس يصيدوف بفهد، أو يصيدوف وُب حكم الكلب كل ما جرت العادة بالصيد بو، م
 بغَتىا من الكبلب اليت تأخذ حكمو.

ىذه اللفظة ٢تا مفهـو ومنطوؽ؛  :(وما صدَت بكلبك غيِر المعلَِّم فأدركَت ذكاتو فُكلْ ) قولو:
أما منطوقها: فإف ا١ترء إذا اصطاد بكلب غَت معلم ومثلو ُب اٟتكم لو اختل الشرط األوؿ أو الثالث بأف 

كوف الكلب ا١تعلم ذىب من غَت إرساؿ منك لو، أو أرسلتو من غَت أف تذكر اسم اهلل عليو، يعٍت اختل ي
                                                 ً      ً                                  واحد من ىذه الشروط، ذكر النيب صلى اهلل عليو وسلم شرط ا واحد ا اختل، وُب حكمو الشروط الثبلثة اليت 

زىوؽ روحو فذكيتو ذكاة  ذكرناىا قبل قليل لو اختلت، أنو إذا اختل أحد الشروط فأدركت الصيد قبل
شرعية، ومر معنا أف الذكاة الشرعية تكوف بقطع اثنُت وبعضهم يقوؿ ثبلثة من أربعة، فذكاىا الشخص فقاـ 
بذكاتو فإنو ٭تل أكلو، ومفهـو ىذه اٞتملة أنو إذا اختل أحد الشروط الثبلثة وٓب تدركو إال بعد نفوؽ روحو 

ً                                    ات، يرمى ُب الزبالة، يكوف ٧تس ا عند أىل العلم عندما قالوا بنجاسة                       ُ            فبل ٭تل أكلو يكوف ميتة، ي طعم للحيوان                           
 ا١تيتة.

 مىت تكوف؟. :ٔس
مىت تكوف الذكاة؟ قالوا: ٬تب أف تكوف الذكاة قبل زىوؽ الروح ُب اٟتياة ا١تستقرة إذ ىناؾ  جػ:

ً      حياة غَت مستقرة. الشاة إذا قطع رأسها رٔتا ٖتركت ففيها حياة، حركة بسيطة جد ا ىذه ال أثر ٢تا، فبل بد أف                                                                       
 يكوف فيها حياة، فالذكاة ىنا معتربة ٓتبلؼ اليت تكوف بعدىا.

 ٔتا تكوف الذكاة؟. :ٕس
أىل العلم أطالوا ُب مسألة التذكية، وا١تذىب أف  التذكية تكوف بقطع اٟتلقـو وا١تريء، واٟتلقـو  جػ:

                                         ُ                                              ىو ٣ترى ا٢تواء، وا١تريء ىو ٣ترى الطعاـ، فإذا ق طع ىذاف االثناف فقد حلت الذبيحة. وقاؿ بعض أىل 
، وا١تريء  العلم: تكوف التذكية بقطع اثنُت من أربعة. وبعضهم قاؿ: ثبلثة من أربعة. من ىم األربعة: اٟتلقـو

والودجاف، و٫تا العرقاف اللذاف يكوف فيهما الدـ، واألقرب أف قطع اثنُت من أربعة ٣تزئ؛ ألف النيب صلى اهلل 
، فإذا قطعت أحد الودجُت مع اٟتلقـو أو ا١تريء كانت التذكية وال )ما أهنر الدـ فكل(عليو وسلم قاؿ: 
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ع اٟتلقـو أو ا١تريء، ولذلك نكوف رجعنا لقوؿ ا١تذىب فلذلك نقوؿ: اثنُت.                ً             ينقطع الودجاف مع ا إال بانقطا 
                                                                ً                         حىت لو قلنا: إف ا١تذىب وينسب للشيخ تقي الدين يقوؿ: ثبلثة. نقوؿ: أصبل  ال ٯتكن أف يكوف اثناف و٫تا 

نُت الودجاف بدوف قطع اٟتلقـو أو ا١تريء، فبل ينقطع الودجاف إال معهم حلقـو أو مريء ولذلك نقوؿ اث
 ولكن األحوط نقوؿ: بقطع ثبلثة من األربعة.

 *** المتن ***
قاؿ: قلُت: يا رسوَؿ  -رضي اهلل عنو-عن ىّماـ بن الحارث، عن عدّي بن حاتٍم  - ٜٖٛ

)إذا أرسلَت كلَبَك المعلََّم، اهلل! إني أُرسُل الكالَب المعلَّمَة، فُيمِسكَن علّي، وأذكُر اسَم اهلل؟ فقاؿ: 
)وإف قَتْلَن، ما لم َيْشرَْكها كلٌب ليس . قلت: وإف قتلَن؟ قاؿ: اهلل، فُكْل ما أمسَك عليك(وذكرَت اسَم 

)إذا رميَت بالمعراِض فخَزَؽ فكْلُو، وإف . قلُت لو: فإني أرمي بالِمْعراض الصيَد فُأُصيُب؟ فقاؿ: منها(
 .أصابَو بَعْرٍض فال تأكْلُو(

)إال أف يأُكَل الكلُب، فإف أكَل فال تأكْل؛ فإنّْي وحديث الشَّعبي، عن عديٍّ نحُوه، وفيو: 
أخاُؼ أف يكوَف إنما أمسَك على نفِسو، وإف خاَلطها كالٌب من غيرىا فال تأُكْل؛ فإنما َسمَّيَت على  

 .كلبك، ولم ُتسمّْ على غيرِه(
ا فاْذَبْحو، )إذا أرسلَت كلَبك الُمكلََّب فاذُكِر اسَم اهلل، فإف أمسَك عليك فأدركَتُو حيِّ وفيو: 

 .وإف أدركتو قد قَػَتَل ولم يأكْل منو فُكلو. فإّف َأَخَذ الكلِب ذكاتُو(
 .)إذا رميَت بسهِمَك فاذُكْر اسَم اهلل(وفيو أيًضا: 

فلم تجد فيو إال أثَر  -وفي رواية: اليوميِن والثالثةَ -)فإف غاَب عنك يوًما أو َيومين وفيو: 
غريًقا في الماِء فال تأكل؛ فإنك ال تدِري الماُء قتلو، أو سهِمك، فُكْل إف شئَت. فإف وجدتو 

 .سهُمك؟(
 :*** الشرح ***
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ٍب أتبعو ْتديث الشعيب كبل٫تا عن عدي بن حاًب  -رضي اهلل عنو–ىذا حديث ٫تاـ بن اٟتارث 
فيهما  أتى باٟتديثُت وأطاؿ -رٛتو اهلل–وأبوه ىو الرجل الكرٙب ا١تشهور، وا١تصنف  -رضي اهلل عنو–الطائي 

١تاذا؟ أتى باٟتديث األوؿ؛ ألنو على شرطو ٦تا اتفق عليو الشيخاف، وأما اٟتديث الثا٘ب الذي ىو من طريق 
عامر بن شراحبيل الشعيب فإ٪تا تفرد بو مسلم، ولذلك من طريقة ا١تصنف وىو كما ذكرت قبل شابو فيها 

ال تكوف موجودة مثل ما ذكر ُب الدرس  البخاري أنو يذكر اٟتديث إٯتاء بأحاديث والروايات األخرى اليت
ّ                        ا١تاضي من حديث أيب ثعلبة ا٠تشٍت ١تا أراد الزيادة اليت عند أىل السنن: وح ر ـ كل ذي ناب من السباع.   ُ                                                                 
فا١تصنف أتى بالرواية األؤب؛ ألهنا على شرط البخاري ومسلم ٍب أتى بالرواية ا١توجودة عند مسلم وىي من 

                   ً    دة ُب األحكاـ وتفصيبل  ٢تا.مفاريد مسلم؛ ألف فيها زيا
 مفردات الحديث:

٫تاـ بن اٟتارث ىذا اٝتو من أصدؽ األٝتاء وىو ُب نفسو ثقة ثبت؛  :(ىماـ بن الحارث) قولو:
، ١تاذا؟ ألهنم قالوا: ال ٮتلو اآلدمي من )أصدؽ األٝتاء اٟتارث وا٢تماـ(ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

ً                     حرث ومن ىم، اٟترث وىو العمل دائم ا يعمل، ومن ىم يفكر فيما سيكوف ُب أمره غد ا، وماذا سينجزه بعد                                          ً                               
ذلك، وقيل: من ا٢تم ما يعرض على نفسو من اٟتزف وا٠توؼ ٦تا سيكوف ُب أمره ا١تستقبل، ولذلك ثبت ُب 

، واٟتريري ُب مقاماتو كاف )أصدؽ األٝتاء اٟتارث وا٢تماـ(و وسلم قاؿ: الصحيح أف النيب صلى اهلل علي
              ً  يستدؿ هبذا كثَت ا.

يعٍت اليت اتصفت فيها األوصاؼ السابقة اليت ذكرناىا قبل  :(إني ُأرسُل الكالَب المعلَّمةَ ) قولو:
 قليل.

 أي فيصطدف ٕب. :(فُيمِسكَن عليّ ) قولو:
فسألو عن صورة بعينها  :(المعلَّمَة، فُيمِسكَن علّي، وأذكُر اسَم اهلل؟إني ُأرسُل الكالَب ) قولو:

وجدت فيها األمور الثبلثة: أنو أرسلها بنفسو، وأهنا كبلب معلمة، وىنا جاءنا شرط زائد: وأهنا أمسكت 
ا لو للمرسل وٓب ٘تسك لنفسها، وىذا ىو الشرط الرابع الذي ذكرناه قبل قليل، وىنا قاؿ: أمسكت علي. ألهن
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أمسكت لنفسها ألكلت منو فهو سواء قلنا: إهنا أمسك للصائد أو قلنا: إهنا ٓب تأكل منو. فاٟتكم وا١تعٌت 
فيهما واحد، وقاؿ: وأذكر اسم اهلل. فذكر ٚتيع الشروط ُب ىذا اٟتديث، فأجاب النيب صلى اهلل عليو وسلم 

 .ل ما أمسك عليك()إذا أرسلت كلبك ا١تعلم، وذكرت اسم اهلل، فكبالتفصيل فقاؿ: 
                 ً  أي وإف وجدتو ميت ا. :(قلت: وإف قتلَن؟) قولو:
ىنا قولو: وإف قتلن. سواء كاف قتلو إياه يعٍت قتل الكلب للصيد ّترح أو  :(قاؿ: )وإف قَتْلنَ ) قولو:

َ       بدوف جرح، وىذا ىو ظاىر النص وىو مشهور ا١تذىب، أف الكلب إذا قتل الصيد ّترح أهنر دم ا ب ع ض  أو   ِ   ً                                                                             
ُ                                                                  ٨تو ذلك أو بدوف ج رح بأف يكوف ضربو فإنو ٬توز؛ لظاىر النص قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم:  )وإف                

              ً              ً                  ً                                          ، فقد يكوف مثبل  الكلب ٟتق أرنب ا فضربو فوجدتو ميت ا أو جاءؾ بو الكلب فنقوؿ: ٔتا أنك عرفت أنو قتلن(
                                                                                   ً      إ٪تا مات من فعل الكلب فيجوز لك أكلو. وبعض أىل العلم يقوؿ: من شرط صيد الكلب أف ينهر دم ا من 

 أي موضع من جسده. ولكن ظاىر النص وىو ا١تذىب أنو مطلق.
ومعٌت ىذا الكبلـ يقوؿ: إذا ذىبت لصيدؾ الذي أرسلت   :(َيْشرَْكها كلٌب ليس منهاما لم ) قولو:

كلبك إليو وذكرت اسم اهلل عليو فوجدت كلبك وحده عليو أو  ّتانبو جاز لك أف تأكل ىذا الصيد وإف  
        ً                   ً                       كاف ميت ا، وإف وجدت معو كبلب ا ثانية فإنو لو حالتاف:

ا الذي قصده النيب صلى اهلل عليو وسلم، فقالوا: إذا شرؾ                         ً       اٟتالة األؤب: ٭تـر أكلو مطلق ا، وىذ
الكلب غَته من الكبلب غَت ا١تعلمة. وجدت كلبك ووجدت معو كبلب متوحشة ُب الرب فهنا ٭تـر أكلو؛ 
ألنو قد اشًتؾ حاظر ومبيح، و٨تن ذكرنا ُب حديث النعماف بن بشَت أنو إذا اشًتؾ وتساويا وال أصل لنا أي 

، والصورة الثانية: إذا )فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينو وعرضو(نبٍت عليو فاألصل التحرٙب ما عندنا يقُت 
ُ                                          ً                                             أ رسل كلب ٓب يذكر اسم اهلل عز وجل، وجد معو كلب ا آخر ٓب يذكر اسم اهلل عز وجل عليو، أي وجد معو  

 كلب اختل أحد الشروط السابقة معها الثبلثة األؤب، فهنا ٭تـر أكلو.
ُ     لثانية: يشركك غَتؾ ُب ملكو، قالوا: إذا وجدت مع كلبك كلب ا معلم ا أرسلو غَتؾ. و جد  اٟتالة ا               ً      ً                                                     

كلباف ٕب ولزيد قالوا: فيكوف ُب األصل أنو يقسم بُت صاحيب ىذين الكلبُت بالسوية كل لو النصف. وقيل: 
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ق ىذا النزاع  لؤلوؿ، على تفصيل بينهم وىذه ا١تسألة ا٠توض فيها ُب ا٠تصومات وىي على صيد ال يستح
 كلو.

ً         ا١تعراض مثل الرمح ليس قوس ا وإ٪تا   :(قلُت لو: فإني أرمي بالِمْعراض الصيَد فُأُصيُب؟) قولو:                        
 كالرمح، فأصيب أي أصيب بو الصيد.

فخزؽ أي فشق، أي فخزؽ ُب أي موضع من اٞتسد  :(إذا رميَت بالمعراِض فخَزَؽ فكْلوُ ) قولو:
 ولو ُب رجلو، فيجوز أكلو.

                          ً                         بعرض أي بعرض ا١تعراض، أحيان ا قد ترمي بعصا أو بالرمح  :(وإف أصابَو بَعْرٍض فال تأكْلوُ ) قولو:
فيأٌب بالعرض ويكوف ُب مقتل فيموت، وإف أصابو بعرض فبل تأكلو وإف خرج دـ، العربة بشق اٞتسد، 

العصفور       ً                ُ                                                        أحيان ا مع قوة الضرب وي عرؼ ىذا ُب العصافَت، بعض الناس يرمي على العصور حصاة فيسقط
وفيو أثر الدـ من أثر الضربة، فهذا خرج دـ لكنو ليس ّترح ليس بشق وإ٪تا من قوة ا١تثقل الذي ضربو فهذا 

ً   ال يكوف مباح ا.            
أي ٨تو اٟتديث السابق؛ ألنو ٔتعناه ولكنو من مفاريد  :(وحديث الشَّعبي، عن عديٍّ نحُوه) قولو:

 مسلم.
ىذا ىو الذي استدؿ بو الفقهاء على أف ما  :(فال تأكلْ  إال أف يأُكَل الكلُب، فإف أكلَ ) قولو:

أكل الكلب منو فبل ٬توز األكل منو، وعللوه ٔتاذا؟ قالوا: ألنو إذا أكل فمعناه أنو اصطاد لنفسو وٓب يصطد 
ً   لصاحبو وإف كاف معلم ا.                    

على  وإف خاَلطها كالٌب من غيرىا فال تأُكْل؛ فإنما َسمَّيَت على كلبك، ولم ُتسمّْ ) قولو:
ىذه الرواية ىي موجودة عند الشيخُت ٓتبلؼ الرواية األخرى فإهنا من مفاريد مسلم، ولكن ىذه  :(غيرِه

 الرواية فيها زيادات:
 الزيادة األؤب: بياف التعليل، العلة ُب النهي عن ما أكل منو الكلب.

 الزيادة الثانية: العلة من النهي عن أكل ما خالط الكلب غَته من الكبلب.
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 وفيو أي ُب مسلم، وا١تكلب ىو ا١تعلم. :(وفيو: )إذا أرسلَت كلَبك الُمكلَّبَ ) ولو:ق
 ٦تا يدؿ على وجوب ذكر اسم اهلل عز وجل. :(فاذُكِر اسَم اهلل) قولو:
وىذه تدلنا على اٞتملة السابقة وىو أنو ٬تب  :(فإف أمسَك عليك فأدركَتُو حيِّا فاْذَبْحو) قولو:

     ً      ً                  ؾ حي ا وجوب ا على أي ىيئة كاف.                ُ    تذكية الصيد إذا أ در 
وىذا ىو ٤تل الشاىد، وىذه ىي اليت اختلف الفقهاء ُب  :(فإّف َأَخَذ الكلِب ذكاتُو) قولو:

، أي فإف شقو فبل بد أف يشق )فإف اخذ الكلب(توجيهها، فبعضهم استدؿ هبذه اٞتملة على أف قولو: 
 صيده.، أي ٣ترد )فإف أخذ الكلب ذكاتو(اٞتلد، وقاؿ بعضهم: 

ً       وىذا من باب التأكيد أيض ا على  :وفيو أيًضا: )إذا رميَت بسهِمَك فاذُكْر اسَم اهلل() قولو:                       
 الرمي، واألحاديث السابقة ُب الكلب.

فلم تجد فيو إال أثَر  -وفي رواية: اليوميِن والثالثةَ -فإف غاَب عنك يوًما أو َيومين ) قولو:
     ً                                      ً      ً     مة جد ا وىي مسألة: إذا غاب ا١ترء عن الصيد وقت ا طويبل  رٔتا وىذه ا١تسألة مه :(سهِمك، فُكْل إف شئتَ 

يصل ليـو أو يومُت أو ثبلثة فبل ٬تد ىذا الصيد إال بعد أياـ كثَتة ففي الغالب يكوف الصيد ُب ىذه اٟتالة 
 قد أننت، فهل ٬توز أكل ىذا الصيد أـ ال؟ النيب صلى اهلل عليو وسلم ىنا قاؿ: نعم، ٬توز أكلو. ألف سبب

موتو أمر مباح وىو واضح وىو صيدؾ؛ ألنك ٓب تر فيو إال أثر سهمك أنت دوف من عداه، فدؿ على أنو 
                                                                                 ً              مباح. وقاؿ بعض أىل العلم من ا١تالكية وغَتىم: إنو ال ٬توز أكل ىذا اللحم. ألنو يكوف منتن ا. واٟتقيقة أف 

نو ٬توز أكلو، ولذلك الصحيح أنو أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم وإباحتو وقضاءه ُب ىذا اٟتديث على أ
                               ً                                                            ً  ٬توز أكل اللحم ا١تننت ما ٓب يكن ضار ا. يقوؿ ابن مفلح ُب الفروع: و٬توز أكل الٍتء من اللحم وا١تننت. طبع ا 

  ُ                                  ً  ق يد عند بعض الشراح بشرط أال يكوف ضار ا.
ىذا  :(فإف وجدتو غريًقا في الماِء فال تأكل؛ فإنك ال تدِري الماُء قتلو، أو سهُمك؟) قولو:

ً                                                                                       أيض ا مثل القاعدة السابقة الكبلب ا١تشًتكة، فإنك ال تدري وىنا ليس عندنا أصل نبٍت عليو فنقوؿ: إف    
                                                 ُ  ّ                   األصل اإلباحة أو اٟترمة، وإ٪تا نقوؿ: ألنو ال يوجد أصل ي غل ب اٟتاظر على ا١تبيح.
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 *** المتن ***
اؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل ق -رضي اهلل عنهم-عن سالم بن عبد اهلل بن ُعمر، عن أبيو  - ٜٖٓ

فإنو ينُقُص من أجرِه كلَّ يـو  -إال كلَب صيٍد أو ماشيةٍ -)َمن اقتني كلًبا صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ: 
 .قيراطاف(

 . وكاف صاحَب حرٍث.)أو كلَب حرٍث(قاؿ سالٌم: وكاف أبو ُىريرة يقوؿ: 
 :*** الشرح ***

 فقو الحديث:
أنو ال ٬توز للشخص أف يقتٍت ٔتعٌت أف ٬تعلو عنده من  ا١تسألة األؤب: ىذا اٟتديث يدؿ على

 الكبلب إال ما كاف ٟتاجة، وىو الذي جاء ُب حديث الباب.
 ا١تسألة الثانية: اقتناء الكلب على نوعُت:

                                                                    ُ        ً   النوع األوؿ: أف يكوف من باب التملك، وىذا ألغاه الشارع، فإف الكلب ال ي تملك مطلق ا.
ه من باب االختصاص، يعٍت أنت أؤب بو من غَتؾ، ولذلك يًتتب النوع الثا٘ب: أف يكوف اقتناؤ 

                                           ُ                             عليو ماذا؟ أنو ماؿ غَت ٦تلوؾ فلو سرقو شخص ال ي قطع السارؽ؛ ألنو ماؿ غَت ٦تلوؾ.
األمر الثا٘ب: أنو ال ٬توز بيعو، وتكلمنا عنها قبل؛ ألنو ال ٬توز بيع ما ال ٯتلك الشخص عند كثَت 

)ال تبع ما وز أف يبيع الشخص ما ٯتلك وما عنده؛ ٟتديث حكيم بن حزاـ: من الفقهاء، وبعضهم يقوؿ: ٬ت
                                                     ً                       ، لكن الفقهاء الذي ٯتنعوف من بيع الكلب يقولوف: ألنو أصبل  ليس ملكك فبل ٬توز بيعو. ليس عندؾ(

 والنيب صلى اهلل عليو وسلم هنى عن ٙتن الكلب.
يعو فبل ٬توز. واختار صاحب الفائق وىو والفقهاء يقولوف: ٬توز شراء الكلب إذا احتيج إليو. وأما ب

ابن قاضي اٞتبل أنو إذا جاز شراؤه جاز بيعو. فالكبلب ا١ترخص هبا الثبلثة ٬توز شراؤىا وبيعها؛ وألف 
)ال تبع ما القاعدة: أنو ٬توز للشخص أف يبيع ما ُب ملكو وما ليس ُب ملكو ٦تا ىو عنده، قالوا: ألف رواية: 
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، فتشمل ا١تملوؾ وغَت ا١تملوؾ ٦تا يباح للشخص )ال تبع ما ليس عندؾ(ح: ، ضعيفة، والصحيال ٘تلك(
 التصرؼ فيو ومنها بعض أنواع االختصاص.

 ا١تسألة الثالثة: استثٌت من ذلك كلباف ُب حديث ابن عمر والثالث من حديث أيب ىريرة: 
االقتناء بأف األوؿ: كلب الصيد، فدؿ ذلك على أنو ٬توز للشخص أف يقتٍت كلب الصيد، وصورة 

 يشًتيو أو يبادؿ بو.
الثا٘ب: كلب ماشية، وىو الذي يكوف مع الراعي ليمنع من ا١تاشية العوادي من الذئاب وغَت٫تا من 

 السباع.
، كلب اٟترث )أو كلب حرث(الثالث: جاء ُب رواية ثالثة ُب الصحيح من حديث أيب ىريرة قاؿ: 

 فيجعل ىذا الكلب فيكوف حقيقتو حراسة للزرع. ىو كلب الزراعة، الذي يكوف الشخص عنده مزرعة
                                                                         ً             ا١تسألة الرابعة: قولو: وكاف أبو ىريرة صاحب حرث. ىذا يدؿ على أف من كاف قريب ا من شيء كاف 
أعلم بو، ولذلك الرواية إذا جاءت من طريق الفقهاء اٟتفاظ فإهنا تكوف ُب دقائقها مقدمة على غَتىا ُب 

                                                      ً               علماء برواية بعض الصحابة وقدمها على غَتىا قالوا: ألف فبلن ا كاف أعلم هبذا               ً             الروايات، وكثَت ا ما استدؿ ال
الشأف. مثل ما مر معنا ُب حديث ا١تخابرة وا١تزارعة، فمن كاف صاحب ا١تخابرة وزراعة يكوف أعلم بغَته من  

ب الطائف كاف صاحب زراعة وىو من دوس من جنو   -رضي اهلل عنو–ىذا األمر ١تبلمستو إياه، فأبو ىريرة 
وىو صاحب زراعة فكاف ٭تفظ ما احتاجو فلذلك حفظ ىذه اٞتملة اليت رٔتا ابن عمر ٓب ينقلها، ولذلك 

                                                               ً                ليس ىذا إال من باب الداللة على أف أبا ىريرة حفظ، فالشخص ٭تفظ غالب ا ما احتاج إليو.
على ىذه الثبلثة  ا١تسألة ا٠تامسة: ىذه الثبلثة أشياء رخص هبا، وبعض أىل العلم قاؿ: إنو يقاس 

كل ما احتيج إليو ٦تا ال يقـو غَته مقامو. مثل ذلك اآلف موجود ُب اٞتمارؾ يأخذوف مثل ىذه الكبلب 
ا١تدربة لكشف ا١تخدرات فيعطوهنا أنواع معينة من األطعمة، فمثل ىذه ٬توز اقتناؤىا، فما داـ جاز اقتناؤىا 

فائق بيعها، فلو جاءؾ شخص وىذا سبق قاؿ: أنا جاز شراؤىا، فإذا جاز شراؤىا جاز على قوؿ صاحب ال
 ُ                                                                                    أ تاجر ُب الكبلب البوليصية فهل ٬توز ٕب بيعها؟ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم هنى عن ٙتن الكلب ولكن 

ليس كلهم -على القاعدة اليت ذكرناىا ما جاز اقتناؤه جاز شراؤه وما جاز شراؤه عند بعض أىل العلم 
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 -رٛتو اهلل–ومنهم صاحب الفائق وىو ابن قاضي اٞتبل  -ؤىا وال ٬توز بيعهاوا١تذىب ىناؾ أشياء ٬توز شرا
 وىو من كبار الفقهاء.

 *** المتن ***
قاؿ: ُكّنا مع النبي صلى اهلل عليو وسلم بذي  -رضي اهلل عنو-عن رافع بن َخِديج  - ٜٖٔ

لنبي صلى اهلل عليو وسلم في الُحليفة من ِتهامَة، فأصاَب الناَس جوٌع، فأصابُوا إباًل وغنًما. وكاف ا
، فعِجلوا وذبُحوا، ونصبوا الُقدوَر، فأمَر النبي صلى اهلل عليو وسلم بالُقدوِر فُأكفئت، ثم  ُأخريات القوـِ
قَسم، فعدؿ عشرًة من الغنم ببعيٍر، فنّد منها بعيٌر، فطلبوه، فأعياىم، وكاف في القوـِ خيٌل يسيرة، 

)إف لهذه الَبهائم أوابَد كأوابِد الوحِش. فما غلبُكم منها . فقاؿ: فأىوى رجٌل منهم بسهم، فحبسو اهلل
. قاؿ: قلُت: يا رسوؿ اهلل! إنا الُقوا العدّو غًدا، وليسْت معنا ُمدًى. أفنذبُح فاصنُعوا بو ىكذا(

ـَ، وذُكَر اسُم اهلل عليو، فُكلوه، ليس السّْنَّ َوالظُّفَر، وسأحّدثُ بالقصِب؟ قاؿ:  كم عن ذلك؛ )ما أنهَر الد
 .أما السنُّ: فَعظٌم. وأما الظفُر: فُمدى الحبشِة(

 األوابد: التي قد توّحشْت ونفرْت من اإلنِس. يقاؿ: أبدت تأبد أبوًدا.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
ذو اٟتليفة ىو ا١تيقات  :(ُكّنا مع النبي صلى اهلل عليو وسلم بذي الُحليفة من ِتهامةَ ) قولو:

ا١تعروؼ جنوب ا١تدينة ولكن ىذا مشكل؛ ألنو قاؿ: من هتامة. وذو اٟتليفة ليست هتامية وإ٪تا ىي حجازية 
ً                                                         جبلية كا١تدينة؛ ألنو قريبة من ا١تدينة جد ا وىي اآلف دخلت ُب عمراف ا١تدينة، ولذلك يقوؿ الشراح: إف ذا                                      

ا ىو ميقات أىل ٧تد الذي ىو ذات عرؽ فإف هتامة ىو كل ما نزؿ اٟتليفة ىذا ليس ىو ا١توضع ا١تشهور وإ٪ت
من األرض سواء كاف من جهة البحر أو من جهة ا١تشرؽ، ولذلك تسمى ٧تد هتامة اٟتجاز. فهي داخلة 
فيها، فلذلك هتامة ىنا ا١تراد هبا كما ذكر بعض الشراح إ٪تا ىي ذات عرؽ؛ ألهنا جاءت ُب بعض الروايات 

 ا١تعروؼ ذات عرؽ. وأهنا ا١تيقات
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 يعٍت احتاجوا إٔب طعاـ. :(فأصاَب الناَس جوعٌ ) قولو:
ً         ىذا من باب الفيء الذي وجدوه، يعٍت وجدوا إببل  وغنم ا ألقواـ  :(فأصابُوا إباًل وغنًما) قولو:     ً                                          

 ٤تاربُت فاقتادوىا وأخذوىا.
النيب صلى اهلل عليو       ً      أحيان ا يكوف :(وكاف النبي صلى اهلل عليو وسلم في ُأخريات القوـِ ) قولو:

                                                      ً                                  وسلم ُب أخريات القـو عند األمن لكي ٭تمل الضعيف ويكوف معين ا لو، والنيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
، فكاف النيب صلى اهلل عليو وسلم يكوف ُب األخريات، وأما عند ا٠توؼ وعند اٟترب )أمَت القـو أضعفهم(

يو، فاألؤب لتواضعو والثانية لشجاعتو صلوات اهلل فإنو يكوف ُب مقدمة اٞتيش صلوات اهلل وسبلمو عل
 وسبلمو عليو.
ً                      فعجلوا أي اٗتذوا قرار ا بعجلة، وذْتوا بعض ا من ىذه اإلبل والغنم. :(فعِجلوا وذبُحوا) قولو:                  ً                     
نصبوىا على األثاُب اليت ىي اٟتجارة وعلى النار ليطبخوا ىذه الغنم  :(ونصبوا الُقدورَ ) قولو:

 واإلبل اليت ذْتوىا.
أي ١تا جاء ووجدىا أمر أف ىذه  :(فأمَر النبي صلى اهلل عليو وسلم بالُقدوِر فُأكفئت) قولو:

       ُ                                        ً                                               القدور ت كفأ أي ترمى وقاؿ: ال تأكلوا منها شيء. طبع ا ٓب يقل النيب صلى اهلل عليو وسلم: اغسلوىا. مثلما 
قاؿ ُب اٟتمر ٦تا يدؿ على أف العلة ليست النجاسة ىناؾ أمر بالغسل، وىنا ٓب يأمر بالغسل، والعلة ُب 

         ُ                                                      م قبل أف ت قسم وٗتمس، وىذا من االفتيات على وٕب األمر، فمن افتات على إكفائها أهنم ذْتوا اإلبل والغن
ً                                                وٕب األمر ُب أمر جاز لو أف يعزره وإف كاف حق ا مباح ا لو وجزء لو فيو، لكن ال ٬توز لو أف يفتات على وٕب        ً                                       

ً                             : لو أف شخص ا لو حق ُب دـ فافتات على وٕب ا-من باب االفتيات–األمر، ولذلك الفقهاء يقولوف  ألمر ُب           
االقتصاص فإنو لوٕب األمر أف يعزره. فهناؾ مسألة االفتيات سواء ُب اٟتدود أو ُب األمواؿ، أو حىت ُب 
العبادات حينما يتقدـ ُب موضع من الصلوات اليت يتقدـ فيها وٕب األمر، ولذلك الفقهاء يقولوف: ال يؤمن 

: ال تصح الصبلة. إذف قد يعاقب، فهنا النيب الرجل ُب بيتو وال ُب سلطانو فلو تقدـ بعض الفقهاء يقولوف
صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا عاقبهم الفتياهتم ١تاذا تذْتوا قبل أف تقسم األمواؿ، قد يقوؿ: ىذا من نصييب. 
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نقوؿ: وإف كاف من نصيبك فبل ٬توز فهذا من باب االفتيات على وٕب األمر. فعذرىم النيب صلى اهلل عليو 
عض أىل العلم الذي أطاؿ عليو ابن القيم ُب الطرؽ اٟتكمية وقبلو الشيخ تقي وسلم وىذا دليل لقوؿ ب

الدين ُب السياسة الشرعية على أنو ٬توز التعزير با١تاؿ. واٞتمهور أنو ال ٬توز التعزير با١تاؿ وىو مشهور 
سلب، واإلتبلؼ ا١تذىب، والصحيح أنو ٬توز التعزير با١تاؿ، ومن صور التعزير با١تاؿ: ا١تصادرة، مثل أخذ ال

                                      ً                                                       مثل ىنا، والتحريق ١تن غل من الغنيمة شيئ ا ٭ترؽ متاعو، ىذا من باب التعزير، ومن التعزير اآلف موجود 
 عندنا الغرامات، ٥تالفة مرور، ٥تالفة كذا وكذا فكلها من باب التعازير، وليست من باب اٟتدود.

ٟترمتها وإ٪تا من باب التعزير وإال فإف  إذف ىنا النيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا أكفأ ىذه القدور ال
كاف   -رضي اهلل عنو–أكلها مباح وليست ٧تسة، فاٟتديث ا١تاضي ٮتتلف عن ىذا، وقد ذكرت أف أبا رافع 

                                                                    ُ                    يظن أف ا١تنع من اٟتمر الوحشية إ٪تا ىو ألجل أهنا ٓب ٗتمس مثل ىذه، بقياس أهنا أ كفأت لكن نقوؿ: فرؽ 
 سل وىنا ال.                ُ        بُت اٟتالتُت، ىناؾ أ مر بالغ

أي قسم النيب صلى اهلل عليو وسلم ىذه اإلبل والغنم بعد ٗتميسها، أخذ  :(ثم قَسم) قولو:
 ا٠تمس هلل وللرسوؿ.

 النيب صلى اهلل  عليو وسلم جاء عنو قسمتاف:  :(فعدؿ عشرًة من الغنم ببعيرٍ ) قولو:
 األؤب: عدؿ عشرة من الغنم ببعَت ىنا ُب باب اٞتهاد. 

 باب األضاحي وُب باب ا٢تدي ُب اٟتج عدؿ السبعة من الغنم بواحد من اإلبل.  الثانية: ُب
فبعض أىل العلم مثل اٟتنفية قالوا: ىذا ىو ا١تتأخر من اٟتالُت فنأخذ بو. والصحيح: أننا نقوؿ: 
فرؽ بُت اٟتالتُت، أما ما كاف ُب ىدي اٟتج أو ما كاف من باب األضاحي فإف ىذا من باب النص، وأما 

ا فمن باب القيمة، ىنا قسم فالنيب صلى اهلل عليو وسلم رأى أف قيمة العشر من الغنم من ىذا النوع ىن
تعادؿ ُب ذلك الوقت واحد من اإلبل، وما عداىا من العبادات فإف العربة بتقدير النيب صلى اهلل عليو وسلم، 

 وىذا نستدؿ بو فائدة: أف ا١تقدرات نوعاف:
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ة من الشرع، أي ٤تددة بالنص كالزكاة، ومثلو الديات عند بعض أىل النوع األوؿ: مقدرات ٤تدد
العلم ومنهم من يرى أف كلها أصوؿ: الذىب، واإلبل، والفضة، والبقر، واٟتلي، والغنم، ستة أشياء، 

ً                                                           وا١تذىب أيض ا أف نصاب الزكاة كبل٫تا مقدر بالشرع ثبلثة دراىم أو ربع دينار.           
 تهاد فيها. وىنا يكوف التحديد بأحد األوصاؼ دوف ما عداه.النوع الثا٘ب: مقدرات ٯتكن االج

فعلى سبيل ا١تثاؿ ١تا نأٌب لنصاب الزكاة من الذىب والفضة، كانت ُب عهد النيب صلى اهلل عليو 
وسلم الدينار بعشرة دراىم، فعندما قدر النيب صلى اهلل عليو وسلم نصاب الذىب كاف نصاب الذىب 

ا بالدنانَت فتكوف مائتا دينار، فهنا منضبطة على التقوٙب الذي كاف ُب عهد النيب            ً            عشروف دينار ا، فإذا قدرهت
صلى اهلل عليو وسلم، ومثلو يقاؿ ُب الديات من حيث التقدير، لكن ١تا اختلف الذىب بعد ذلك وزاد 

ُب ونقص نقوؿ: التقدير ىذا كاف من عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم فبل ينظر الختبلؼ الذىب والفضة 
الوزف. ومثلو نقوؿ: السبع بواحد من اإلبل ُب باب األضاحي. وحينما يكوف التقدير من باب القيمة مثل 
ّ      ً                                       ىنا قسم النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب باب اٞتهاد فهنا قد ر عشر ا من الغنم بواحد من اإلبل، نقوؿ: مثلو ُب                                                  

 ثبلثة دراىم أو ربع دينار. باب قطع اليد، فإف نصاب ا١تسروؽ ا١تذىب أهنا من الباب األوؿ
والقوؿ الثا٘ب: أف التقدير الشرعي إ٪تا ىو بالذىب فقط. وىو اختيار ٚتع من ا١تشايخ ومنهم الشيخ 

، والذىب اآلف رٔتا ربع الدينار يعادؿ ليس ثبلثة دنانَت وإ٪تا يعادؿ أكثر من ذلك -رٛتو اهلل–ابن سعدي 
 ٙب اآلخر.بكثَت، ولذلك جعل العربة بالذىب ال بالتقو 

ّ          ند  ٔتعٌت ىرب. :(فنّد منها بعيرٌ ) قولو:   
عجزوا ُب إٟتاقو؛ ألنو كاف فيهم خيل  :(فطلبوه، فأعياىم، وكاف في القوـِ خيٌل يسيرة) قولو:

 يسَتة ىي اليت تلحق ىذا البعَت.
ً   أي أطلق سهم ا. :(فأىوى رجٌل منهم بسهم) قولو:            
                                        ُ            أي فبقي ُب مكانو، ففعل هبذا البعَت مثل ما ي فعل بالصيد. :(فحبسو اهلل) قولو:
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أوابد يعٍت انطبلؽ وانفبلت فتكوف كالوحوش،  :(إف لهذه الَبهائم أوابَد كأوابِد الوحشِ ) قولو:
 وإف كانت أىلية فتنطلق وتصوؿ على الشخص.

، )فما غلبكم منها( قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: :(فما غلبُكم منها فاصنُعوا بو ىكذا) قولو:
ُ                               ُ                       ُ     يدؿ على أف البقر والغنم واإلبل إذا ع جز عن ذكاهتا ذكاة شرعية جاز أف ي فعل هبا مثل الصيد، بأف ي رمى                                    
عليها سهم، أو رصاص، أو غَت ذلك فما حزؽ جلدىا وأهنر الدـ ُب أي موضع من جسدىا فإهنا حينئذ 

حينما ىرب أحد اإلبل  -رضواف اهلل عليهم–ة ٬توز أكلها، ومن صور ما غلبكم عليها: مثل حدث للصحاب
وخرج عنهم فحينما رمى عليو بالقوس أصابو ُب رجلو أو ُب بطنو فالنيب صلى اهلل عليو وسلم أباح أكلها. 

 ىذه صورة.
صورة ثانية: قالوا: لو أف ىذا اٟتيواف الذي ىو أىلي من الغنم أو البقر أو غَته صاؿ على صاحبو 

وضع يرميو بو ٬توز أكلو بشرط واحد إف ٓب ٯتكنو ذكاتو بعد ذلك. إف ٓب يدركو وُب انطلق عليو فمن أي م
 حياة مستقرة فيذكيو مثل ما ذكرنا ُب الصيد إف أدركو وفيو حياة مستقرة فيجب عليو ذكاتو.

                                  ً تردت ُب بئر، إذا أخرجتها ستتقطع مثبل   -                    ً وىذه تصَت ُب الغنم كثَت ا–صورة ثالثة: قالوا: إذا تردى 
فاجرحها بأي شيء بشيء ٤تدد وليس ٔتثقل، ترمي بسكُت، ترمي ٔتسدس، ترمي بسهم ٍب بعد ذلك 

ّ     ، بأي وسيلة سواء ند  أو )فما غلبكم(أخرجها ولو تقطعت أبيح أكلها؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:                    
 ذلك من األمور. سقط أو غَت

 أي مبلقوه. :(قلُت: يا رسوؿ اهلل! إنا الُقوا العدّو غًدا) قولو:
 ا١تدى ىي السكُت الصغَت ُب لغة أىل اليمن. :(وليسْت معنا ُمدىً ) قولو:
                                          ً            القصب معروؼ؛ ألنو متيسر فيأخذوف و٬تعلونو حاد ا ليذكوا بو  :(أفنذبُح بالقصِب؟) قولو:

 البهائم.
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أي ما شق وأهنر الدـ، وىذا دليل على من قاؿ من أىل العلم: إف قطع  :(لدـَ ما أنهَر ا) قولو:
ً                         ً                                       اثنُت من أربعة يكوف مبيح ا للذبيحة وإف ٓب يكن واجب ا ٗتصيص اٟتلقـو أو ا١تريء، واستدلوا ْتديث:  )ما                       

 .أهنر الدـ(
اجب، وحديث وىذا يدؿ على أف ذكر اسم اهلل عز وجل و  :(وذُكَر اسُم اهلل عليو، فُكلوه) قولو:

٤تموؿ على اٞتهل بعدـ الذكر، حديث عائشة: يأتينا أقواـ معهم اللحم وال ندري  -رضي اهلل عنها–عائشة 
ُ                        ، قالوا: ىذا إذا ج هل ىل ذكر أـ ال. واختار )اذكري اسم اهلل عليو وكلي(أذكروا اسم اهلل عليو أـ ال؟ فقاؿ:                   

عليها حـر أكلها، وكثَت من مشاٮتنا يأخذ ىذا الرأي، ولكن                                ُ           الشيخ تقي الدين أف التذكية إذا ن سي اسم اهلل 
                         ُ                األكثر من ا١تشايخ يرى أنو ي عفى عن النسياف.

 أي أف السن إذا ذكي بو والظفر فإنو ٭تـر التذكية هبما. :(ليس السّْنَّ َوالظُّفرَ ) قولو:
 ىذا من باب العلة. :(وسأحّدُثكم عن ذلك) قولو:
 معلـو أف العلة نوعاف: :(أما السنُّ: فَعظمٌ ) قولو:

ً                     النوع األوؿ: أف تكوف منصوص ا عليها، وىي نوعاف:                           
ُ                        األوؿ: إما من باب النص، والنص قالوا: ىو ترتيب اٟتكم على علتو. ح ـر السن لكونو عظم، فكل                                                              

ً                                     ما كاف عظم ا فإنو ٭تـر الذبح بو، وىذا ىو الصحيح.           
 الثا٘ب: من باب اإلٯتاء والتنبيو.

 ف تكوف مستنبطة عقلية.النوع الثا٘ب: أ
إذف ىذه اٞتملة تدؿ على أف كل ما كاف من العظاـ فيحـر الذبح بو وىو اختيار الشيخ تقي 
الدين، أف كل عظم سواء كاف سن أـ كاف رجل أـ يد من حيواف مباح أكلو أو ٤تـر أكلو سواء كاف مذكى 

م؟ قالوا: ألف العظم طعاـ اٞتن، والذبح بو أـ غَت مذكى كل العظاـ ٭تـر الذبح هبا. ١تاذا حـر الذكاة بالعظ
. ومشهور ا١تذىب فقط السن  مفسد ٢تذا الطعاـ. فمن باب احًتاـ ىذا الشيء فإننا نقوؿ: إف العظم ٭تـر

                                                                             ً           وما عدا ذلك من العظاـ إذا كاف ينهر الدـ ٬توز؛ ألهنم ٓب ٬تدوا علة صر٭تة فجعلوه قاصر ا على السن.
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 وغَت السن ملحق هبما. وىو اختيار الشيخ، وذكرنا العلة قبل قليل.القوؿ الثا٘ب: أف غَت العظم 
ألف الظفر فيو تشبو للوثنيُت فإهنم كانوا يذْتوف باألظافر فبل  :وأما الظفُر: فُمدى الحبشِة() قولو:

 يباح بو.
و: العلة ُب السن ا١تذىب أهنا قاصرة، ال يقاس على السن غَته ىذا مشهور ا١تذىب، قالوا: وأما قولو 

، فهو من باب التوضيح فقط، واختار الشيخ تقي الدين: أف العلة فيو منصوص عليها، )أما السن فعظم(
ً                                                             ح ـر التذكية بالسن لكونو عظم ا، فكل ما شاهبو بكونو عظم سواء كاف العظم من مذكى أـ غَت مذكى،                            ُ

من  -ىو الذي يناط بو اٟتكم وليس العلة فإف العلة–مأكوؿ اللحم أـ غَته فإنو ٭تـر التذكية بو، وا١تعٌت 
اٟتكم؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم بُت أف العظم طعاـ إخواننا من اٞتن ا١تؤمنُت، ففي الذبح هبا إفساد 
٢تا؛ ألنو يكوف فيها دـ والدـ ٧تس، فهو حرماف وإفساد ٢تذا الطعاـ على إخواننا من اٞتن كما أف إفساد 

ٞتن ٦تنوع. ىذا بالنسبة للعظم، وأما الظفر؛ ألجل مشاهبة الكفار، فالعلة طعاـ اآلدميُت ٦تنوع فإفساد طعاـ ا
 ىي ا١تشاهبة.

من باب أنو ذكر  :(األوابد: التي قد توّحشْت ونفرْت من اإلنِس. يقاؿ: أبدت تأبد أبوًدا) قولو:
 اشتقاؽ اللفظ ٢تا.

 *** المتن ***
 باب األضاحي.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

تبع متقدمي بعض أىل العلم ُب تأخَت باب  -رٛتو اهلل–ا١تصنف  :)باب األضاحي( قولو:
                              ً                                                      األضاحي لباب األطعمة وإال فإف كثَت ا من ا١تتأخرين ٬تعلوف باب األضاحي متعلق بباب ا٢تدي ُب كتاب 

لذبح يكوف                             ُ                                                       اٟتج، واألضاحي ىي الذبائح اليت ت ذبح ُب اليـو العاشر واٟتادي والثا٘ب والثالث عشر، فمبتدأ ا
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من بعد صبلة العيد ومنتهاه يكوف لغياب الشمس من آخر أياـ التشريق وىو اليـو الثالث عشر، وكل ىذه 
                               ً       ً                                                    األياـ أياـ ذبح، و٬توز الذبح ليبل  أو هنار ا على قوؿ احملققُت من أىل العلم وىو قوؿ ٚتاىَت أىل العلم.

ف عندنا قاعدة: أف األزماف إذا كانت                              ُ                   واألضاحي من أفضل العبادات اليت ت فعل ُب ىذا الوقت؛ أل
ُ                                فاضلة فإهنا ال ٗتص بعبادات مطلقة وإ٪تا أفضل العبادات فيها ما ش رع فيها، ولذلك كاف النيب صلى اهلل                                                           
                      ً             ُ                      ً                           ُ         عليو وسلم إذا ذكر زمان ا بُت أفضل ما ي فعل فيو، فإذا ذكر مثبل  شهر اهلل احملـر بُت أف أفضل ما ي فعل فيو 

، وىناؾ )من قاـ رمضاف إٯتانًا واحتسابًا(إب رمضاف ذكر أف أفضل ما يفعل فيو القياـ الصياـ، وإذا ذكر لي
            ُ                         ً                                                     مواسم فاضلة أ طلق فيها العمل الصاّب مطلق ا مثل العشر األوائل من شهر ذي اٟتجة؛ لقوؿ النيب صلى اهلل 

على أف ٚتيع ، فدؿ )ما من أياـ العمل الصاّب فيهن أحب إٔب اهلل(عليو وسلم ُب حديث ابن عباس: 
األعماؿ الصاٟتة ُب ىذه األياـ العشر فاضلة، وُب يـو العيد العاشر من ذي اٟتجة وىو أفضل أياـ السنة 

أعظم األياـ عند اهلل يـو )على اإلطبلؽ؛ ٟتديث عبد اهلل بن قرط عند اإلماـ أٛتد بإسناد صحيح أنو قاؿ: 
                                               ً    جل ىو الذبح، قالوا: والذبح عبادة بدنية ومالية مع ا.                      ُ                    ، ىذا اليـو أفضل ما ي تقرب فيو إٔب اهلل عز و (النحر

فأما كوهنا مالية فهي قيمة الذبيحة، وأما البدنية فهو الفعل بالذبح واالهنار، ولذلك يقوؿ احملققوف من أىل 
العلم: إف ذبح األضحية أفضل من التصدؽ بثمنها. ال شك أف ذبح األضحية ُب وقتها أفضل من التصدؽ 

             ً                           ً                                          كاف اللحم كثَت ا عند الناس ومتيسر و٬تدوف ٟتوم ا، لكن الذبح ُب ىذا اليـو أفضل؛ ألنو اجتمع بثمنها، وإف  
 فيها أمراف: كوهنا عبادة بدنية، وماليو، وأما التصدؽ فإنو عبادة مالية وليست بدنية.

 *** المتن ***
م قاؿ: ضحَّى النبي صلى اهلل عليو وسل -رضي اهلل عنو-عن أنس بِن مالٍك  - ٕٜٖ

 بكبَشين أمَلحين أقرنين، ذبحهما بيِده، وسّمى وكبَّر، ووضَع رِجَلو على ِصَفاحهما.
 األملُح: األغبُر، وىو الذي فيو سواٌد وبياٌض.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:
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 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

بكبشُت يدؿ على أف النيب صلى اهلل عليو  :(ضحَّى النبي صلى اهلل عليو وسلم بكبَشين) قولو:
وسلم ذبح أكثر من واحد، وقد جاء ُب بعض األحاديث أف األوؿ: عنو وعن أىل بيتو، والثا٘ب: عمن ٓب 
يضح من ا١تسلمُت، واستدؿ العلماء هبذا األمر الذي ُب تفصيل مقصد النيب صلى اهلل عليو وسلم بالتضحية 

  -رضي اهلل عنو–                        ً        ً              ً  يضحي عن غَته، سواء كاف حي ا أـ ميت ا، وروي أف علي ا  بالكبشُت على أنو ٬توز للمرء أف
                                                                                         ً  كاف يضحي عن النيب صلى اهلل عليو وسلم بعد وفاتو. فدؿ على أنو يشرع التضحية عن الغَت سواء كاف حي ا 

       ً  أـ ميت ا.
ً                                                    ا١تسألة الثانية: استدؿ أيض ا بقضية كبشُت عنو وعن أىل بيتو أنو ٬توز التشريك ال االش ًتاؾ ُب                         

                   ُ                                                                     األضحية، االشًتاؾ ُب الب دف بُت سبعة، أما التشريك فهو التشريك ُب النية ُب ا١تثوبة، فتقوؿ: إف ىذه 
األضحية عٍت وعن أىل بييت، عٍت وعن أقاريب. عٍت وعمن شئت، فتشرؾ من شئت، وأما االشًتاؾ ٔتعٌت 

ت واحد، ولذلك يقولوف: إف النيب صلى اهلل ا١تشاركة ُب دفع ا١تاؿ فإهنا ال تكوف عن بيتُت وإ٪تا تكوف عن بي
عليو وسلم قاؿ: إف اإلبل والبقر ٕتزئ عن سبع. من حيث االشًتاؾ فيها ولو ٓب يكن بينهم رابط مشًتؾ 

 معهم.
قيل: إف ا١تراد باألملحُت أي اٞتميلُت، وقيل: إهنا ا١تتُت، وقيل كما فسرىا  :(أمَلحين) قولو:

ىو الذي فيو سواد وبياض ولكن بياضو أكثر من سواده، وقد جاء من حديث  ا١تصنف: إهنا األغرب. واألغرب
ُب بياف ما ذبح بو النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو كاف كبشُت أبيضُت يأكبلف ُب  -رضي اهلل عنها–عائشة 

 سواد وٯتشياف ُب سواد. فدؿ على أف قوائمها وعلى أف مقدـ وجهها كانا السواد، والفقهاء يقولوف: أفضل
   ُ                                                                                   ما ي ذبح ُب األضاحي األغرب أو األشهب ٍب يليو األبيض ٍب يليو األسود. ىذا كبلمهم، بناء على أف تفسَت 
أملحُت باللوف، ومنهم من فسر األملح باألجود أي أجودىا من حيث طيب اللحم وكثرتو، فالعربة بطيب 

ً                       ً        اللحم وكثرتو مع ا، وإف وافق نقص ا ُب ا٠تلقة كأف يكوف ٥تصي ا ولكنو  ً                           أوفر ٟتم ا وأطيب فإنو يكوف أفضل من               ً                      
 غَت ا١تخصي على الصحيح وىو قوؿ ٚتع من أىل العلم.

 معناه أهنما كانا ذكرين. :(أقرنين) قولو:
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وىذا يدؿ على أنو يستحب ُب األضحية أف يباشر ا١ترء الذبح بنفسو، وقد  :(ذبحهما بيِده) قولو:
، )اشهدي ذبيحتك(: -رضي اهلل عنها–جاء عند اٟتاكم أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ البنتو فاطمة 

كاف يأمر بناتو أف ٭تضرف وأف يذْتن. فدؿ ذلك على   -رضي اهلل عنو–وُب البخاري أف أبا موسى األشعري 
نع ا١ترء من الذبح بنفسو إذا كاف ال يعرؼ وسيؤذي الذبيحة ورٔتا آذاه اس ُ                                                                تحباب أف ا١ترء يذبح بنفسو، وإ٪تا ٯت                                 

إف اهلل كتب اإلحساف على كل شيء، )فهذا ال ٬توز، وُب حديث أوس أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
 .(دكم شفرتو، فلَتح ذبيحتوفإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذْتتم فأحسنوا الذبح، وليحد أح

وىذا يدؿ على وجوب التسمية، وا١تراد بالتسمية قوؿ: بسم اهلل. وذكرت قبل  :(وسّمى وكبَّر) قولو:
                                          ُ                                                    عن بعض شراح غاية ا١تنتهى أهنم يقولوف: إنو ال ي زاد عن بسم اهلل. فبل يقاؿ: الرٛتن الرحيم؛ لعدـ ورودىا، 

: اهلل أكرب. وقد جاء ُب بعض األحاديث أف ا١ترء يقوؿ: اللهم ىذا ولعدـ مناسبتها للذبح، وكرب ٔتعٌت يقوؿ
منك ولك. عٍت إف كاف عن نفسو، أو عٍت وعن أىل بييت أو غَت ذلك من األمور، يقولوف: ىذا اللفظ: عٍت 
، النية توافق أوؿ العمل وىذا متأخر ىذا                                                         ً                                       وعن أىل بييت. ليس من باب اٞتهر بالنية؛ ألف النية سابقة أصبل 

ند الذبح فهذا وىو التلفظ بقولو: عٍت وعن أىل بييت. ىذه عبادة مستقلة من باب الذكر، والتلبية عندما ع
ً                                       يقوؿ ا١ترء ُب التلبية: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حج ا. ىذا نسك، فهذين األمرين ليسا من اٞتهر                                                       

 بالنية ُب شيء.
الوجو، وىذا من باب إحساف الذْتة، وقد  أي على صفاح  :(ووضَع رِجَلو على ِصَفاحهما) قولو:

كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم إذا ذبح جعلو على شقو األيسر ٍب ذبح النيب صلى اهلل عليو وسلم بيده 
 اليمٌت صلوات اهلل وسبلمو عليو.

 *** المتن ***
 كتاب األشربة.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:
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–                          ُ                                   وا١تراد باألشربة ليس كل ما ي تناوؿ من األشربة، وإ٪تا يقصد الفقهاء  :)كتاب األشربة( قولو:
ً                                                              ُ             وخصوص ا فقهاء اٟتديث ىم الذين يعنوف بباب األشربة يعنوف بو األشربة اليت ت سكر فقط، إذ  -رٛتهم اهلل     

ه سبقت                                         ُ                                           األشربة إما أف تكوف ٤ترمة إلسكارىا وىي اليت ت عٌت هبذا الباب، أو أف تكوف ٤ترمة لنجاستها وىذ
ُب باب الطهارة، أو أف تكوف ٤ترمة الستخباثها؛ ألنو مستخبثة لكنها ليست ٧تسة وليست مسكرة، إ٪تا 

 -رٛتهم اهلل–                                                             ً                   يعٍت الفقهاء بكتاب األشربة أي ا٠تمر وما أسكر و٨توه، وقد كاف مشهور ا عند فقهاء الكوفة 
وف التحرٙب إال ما كاف ا٠تمر ا١تأخوذة من أهنم كاف يتساىلوف ُب األشربة حىت إف بعض فقهائهم كانوا ال ير 

ً                                          العنب فقط دوف ما عداىا، أو بلغت الشدة فيو جد ا حىت أسكر، حىت جاء عن بعض الفقهاء العلماء                                             
األجبلء كوكيع بن اٞتراح شيخ اإلماـ أٛتد أنو رٔتا شرب من بعض ىذه األنبذة لكن ٓب يذىب عقلو، ولكن 

ٌب معنا، ولذلك اإلماـ أٛتد ١تا رجع من رحلتو إٔب بغداد أظهر كتابو  ىذا القوؿ ال شك ُب بطبلنو كما سيأ
كتاب األشربة، وىو لو كتاباف: كتاب األشربة الصغَت، وكتاب األشربة الكبَت، وا١توجود بُت أيدينا كتاب 

لعلم ُب األشربة الصغَت، والكبَت مفقود، فأظهر السنة بتحرٙب األشربة احملرمة، وسنشَت بعد قليل لكبلـ أىل ا
وكبار التابعُت على أنو  -رضواف اهلل عليهم–ىذه ا١تسألة، بل إهنم يقولوف: انعقد اإلٚتاع ُب عهد الصحابة 

                        ُ                         ً                                    ال ٬توز شيء من األنبذة اليت ت سكر. وإ٪تا حدث ا٠تبلؼ متأخر ا بسبب اللبس ُب األلفاظ، التبست عندىم 
باح ىو ٣ترد انتباذ التمر ُب ا١تاء وإف ٓب يشتد وإف ٓب يكن فيو األلفاظ بُت النبيذ احملـر والنبيذ ا١تباح، النبيذ ا١ت

أي أثر من آثار ذىاب العقل، فاالشًتاؾ ُب األلفاظ ىو الذي أوقعهم ُب ىذا ا٠تطأ ا١تتأخر الذي نقض 
ً                  إٚتاع ا، ولذلك الفقهاء  ً                                                  وخصوص ا فقهاء اٟتديث يذكروف أحكاـ األشربة ُب كتب العقائد،  -رٛتهم اهلل–        

 هنا تنبٍت على إٚتاع سابق.١تاذا؟ أل
 *** المتن ***

على ِمنبر -؛ أف عمَر رضي اهلل عنو قاؿ -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن ُعمر  - ٜٖٗ
أما بعُد: أيُّها الناُس! إنو نزَؿ تحريُم الخمِر، وىي من خمسٍة: من  -رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم
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ثالٌث وددُت أف رسوَؿ اهلل  والخمُر: ما خامر العقَل. والشَّعيِر. العنِب، والتَّمِر، والعسِل، والِحنطِة،
 صلى اهلل عليو وسلم كاف عِهد إلينا فيهن عهًدا ننتهي إليو: الَجدُّ، والَكاَللُة، وأبواٌب من أبواِب الربا.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

ي من خمسٍة: من العنِب، والتَّمِر، أما بعُد: أيُّها الناُس! إنو نزَؿ تحريُم الخمِر، وى) قولو:
كاف قبل حدوث ا٠تبلؼ ا١تتأخر،   -رضي اهلل عنو–ىذا القوؿ من عمر  :(والعسِل، والِحنطِة، والشَّعيرِ 

                                         ً                                                      وإ٪تا كاف إٚتاع سابق قبل ذلك بتحرٙب ا٠تمر مطلق ا؛ ألنٍت قلت قبل قليل: إف أىل الكوفة كانوا يقولوف: إ٪تا 
نقل حديث النيب صلى اهلل عليو وسلم،  -رضي اهلل عنو–ٖتـر ا٠تمر إذا كانت من العنب فقط. ولكن عمر 

لى اهلل عليو وسلم أشار إٔب أف عمر من احملدثُت، واهلل عز وجل ٬تعل على لسانو من ومعلـو أف النيب ص
                                                                    ُ                    ً  ظهور اٟتق أشياء كثَتة، فلرٔتا أراد اهلل عز وجل أف يبُت ظهور ىذه السنة اليت أ حدث ا٠تبلؼ فيها متأخر ا 

اىلية وقد حرمها اهلل من بإباحة األنبذة من غَت العنب فقاؿ ىذا الكبلـ، فقاؿ: إف ا٠تمر كانت عندنا ُب اٞت
ُ                                     العنب ومن التمر والعسل واٟتنطة والشعَت. الثبلثة األ وؿ من اٟتلوى واآلخراف إهنم ىم من اٟتبوب.                                                

 أي من أي نوع كاف. :(والخمُر: ما خامر العقلَ ) قولو:
: ثالٌث وددُت أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم كاف عِهد إلينا فيهن عهًدا ننتهي إليو) قولو:

ىذه األمور الثبلثة، ا١تقصود باٞتد مسألة اٞتد واإلخوة اليت ىي  :(الَجدُّ، والَكاَللُة، وأبواٌب من أبواِب الربا
ّ                         مسألة ا١تشر كة، وذكرت أف اٞتمهور على أهنم ي شر كوف وىو قوؿ زيد بن ثابت    ُ                             ّ ، والرواية -رضي اهلل عنو–         

ليو العمل ُب احملاكم عندنا: عدـ التشريك وأف اٞتد الثانية ُب مذىب أٛتد وىو قوؿ أيب حنيفة وىو الذي ع
كاف يقوؿ: ىذه ا١تسألة مشكلة علي،   -رضي اهلل عنو–٭تجب اإلخوة، وىذه مرت معنا ُب الفرائض، وعمر 

                      ً                                                                   وددت أف عرفت فيها حديث ا. كذلك مسألة الكبللة وىي اآلية اليت ُب النساء وقد سأؿ عمر النيب صلى اهلل 
وا١تراد  -رضي اهلل عنو–، وىي آخر آية من النساء، عرفها غَته )تكفيك آية الصيف(ؿ: عليو وسلم عنها؟ قا
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بالكبللة ىو من ال أصل لو وال فرع، ليس لو والد وال ولد. قاؿ: وأبواب من أبواب الربا. ىناؾ مسائل ُب 
 يب صلى اهلل عليو وسلم:               ً                                                             الربا مشكلة، طبع ا ىنا قصده من الربا، الربا ٢تا إطبلقاف عند الفقهاء وُب حديث الن

اإلطبلؽ األوؿ: كل أمر ٤تـر من ا١تعامبلت ا١تالية، ولذلك ٝتى النيب صلى اهلل عليو وسلم بعض 
 الرشا وبعض الظلم ربا.

 اإلطبلؽ الثا٘ب: ىو الزيادة.
وال شك أف من الربا دقائق من ا١تسائل ٗتفى على كثَت من الناس، ولذلك حدث االختبلؼ الكبَت 

يدلنا على مسألة: أف الرجل مهما زاد علمو وكثر فهمو ال بد  -رضي اهلل عنو–ا القوؿ من عمر فيها، وىذ
أنو بُت عدـ ظهور ىذه ا١تسائل لو، ولذلك ٬تب على  -رضي اهلل عنو–أف ٮتفى عليو شيء، ومن تواضعو 

ً                                                           طالب العلم دائم ا أف يكل العلم إٔب اهلل عز وجل، وأال يظن بنفسو اإلحاطة بكل شيء، ومن ظن أنو عآب                
ً                           ُ          ّتل ا١تسائل فإ٪تا ىو جاىل هبا، والواجب على طالب العلم دائم ا أف ينتبو ٢تذا األمر، ولكم أ عجب امرؤ                                                       
                                                                  ً                     بنفسو فغر نفسو، وقصة ا١تاوردي ُب ذلك قصية عظيمة حينما قاؿ: ألفت كتاب ا ُب البيوع ٓب أحسب أف 

ً                                             أحد ا من الناس ألف مثلو، فلما انتهيت منو ُب الليل ً                         قمت بعد الصبح أللقي درس ا ُب البيوع فبينما أنا ُب                          
اٟتلقة إذا بامرأة تسأؿ ُب طرؼ ا١تسجد عن مسألة قاؿ: فلم أستطع جواهبا. فما أجاهبا إٔب رجل ُب آخر 

ً                                                          اٟتلقة، ودائم ا القريبوف يكونوف أميز من البعيدين، فقالت تلك ا١ترأة: ألنت  تقصد البعيد الذي من صغار –           
بذلك ا١تقاـ من ذلك الشيخ. فاهلل عز وجل يغيب بعض ا١تسائل عن ذىن بعض الناس أو  أحق -الطلبة

يقصر فهمو ٢تا، أو ٮتفيها عنو بعدـ ظهور الدليل الذي قد يظهر لغَته، ىذه تفيد طالب العلم ُب نفسو، 
كنهارىا، ما   ولكن ٬تب أف نعلم أف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم مات وقد تركنا على احملجة البيضاء ليلها

خفي عن عمر أو عن غَته من الناس ظهر لغَته من العلماء، وىذا واضح وبُت وهلل اٟتمد فإف الدين واضح 
 أبلج كالشمس ْتمد هلل.

 *** المتن ***
، عن النبيّْ صلى اهلل عليو وسلم ُسِئَل عن الِبْتِع؟ -رضي اهلل عنها-عن عائشَة  - ٜٖٗ

ـٌ()كلُّ شراٍب أسكَر، فهو فقاؿ:   . حرا
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 البتع: نبيذ العسل.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
عل عسل وي ًتؾ فًتة حىت يبدأ بالتخمر. :(ُسِئَل عن الِبْتِع؟) قولو: ُ         ُ                        وىو نبيذ العسل أي ٬ت                     
ـٌ() قولو: رضي اهلل –ىذاف اٟتديثاف: حديث عمر وحديث عائشة  :كلُّ شراٍب أسكَر، فهو حرا

بلغت حد التواتر ا١تعنوي من كثرة ورودىا عن النيب صلى اهلل عليو وسلم، بل انعقد اإلٚتاع عليها ُب  -عنهما
، وحكى اإلٚتاع ٚتاعة من أىل العلم و٦تن حكاه اإلماـ أٛتد، واإلماـ -رضواف اهلل عليهم–عهد الصحابة 

ع الصحابة على حرمة النبيذ الذي يؤدي أٛتد من أشد الناس ُب حكاية اإلٚتاع ومع ذلك حكى إٚتا 
لئلسكار، وأف ما أسكر كثَته فقد حـر قليلو. وخالف بعض فقهاء الكوفة وقد ذكرت لكم من أجبلئهم 
وبعض أٝتائهم خالفوا ُب ذلك فقالوا: إ٪تا ٭تـر ٜتر العنب قليلو وكثَته وما عدا العنب إ٪تا ٭تـر ما يسكر منو 

اإلسكار عندىم على كبلـ طويل، مىت يكوف اٟتد الذي يكوف فيو مسكر؟، فقط. ٍب اختلفوا ُب ضابط حد 
 ونقوؿ: ال، فإف احملـر أمراف: 

األمر األوؿ: كل شراب أسكر بفعل صاحبو، يعٍت إذا شربو سكر، وىذا متفق عليو بُت حىت فقهاء 
.  الكوفة، أنك إذا شربت ىذا النبيذ وسكرت أنو ٤تـر

األمر الثا٘ب: أف ما أسكر كثَته إف شربت قليلو وإف ٓب يسكر فإنو حراـ. وفقهاء الكوفة يقولوف: 
                                      ً                                                       القليل إذا أكثرت منو حـر وإذا كاف قليبل  جائز، والصحيح: أف كبل٫تا حراـ، ولذلك يقوؿ أىل العلم: إف 

يقوؿ: إنو يؤدب من شرب النبيذ ىذه ا١تسألة من ا١تسائل اجملمع عليها، فبعض الفقهاء أظن كأيب ثور وغَته 
. على أف ىذا ا٠تبلؼ ملغي وخبلؼ باطل وإف ن قل عن بعض فقهاء                               ً                                     ُ                 ويقاـ عليو اٟتد وإف ادعى تأويبل 

 .-رٛتهم اهلل–الكوفة 
 *** المتن ***
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قاؿ: بلَغ عمَر رضي اهلل عنو أف فالنًا باَع  -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباٍس  - ٜٖ٘
)قاتَل اهلل اليهوَد، تَل اهلل فالنًا! ألم يعلم أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: خمًرا. فقاؿ: قا

 .ُحرّْمت عليهم الشُّحوـُ، فجَمُلوىا، فباُعوىا(
 جملوىا: أذابوىا.

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

إما بيعو للخمر بيعو للخمر ٭تتمل أمرين: : (بلَغ عمَر رضي اهلل عنو أف فالنًا باَع خمًرا) قولو:
 ،                                                                                       ً  على ىيئتها وىي ٜتر فيكوف باعها على ذمي ١تن ٬توز لو استخدامها، أو أنو خلل ا٠تمر أي جعلها خبل 

 وطريقة ٗتليل ا٠تل يقولوف: بأف تفتح وتتعرض للهواء فًتة فبعد ذلك تنقلب ىذه ا٠تمر إٔب خل.
 يعٍت ىذا الرجل. :(قاتَل اهلل فالنًا!) قولو:
أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: )قاتَل اهلل اليهوَد، ُحرّْمت عليهم ألم يعلم ) قولو:

ُ   ً  ٚتلوىا أي أذابوىا، فباعوىا فقالوا: ٓب نبع شحم ا وإ٪تا بعنا د ىن ا. :الشُّحوـُ، فجَمُلوىا، فباُعوىا(              ً                                            
 فقو الحديث:

ض الفقهاء كأصحاب أيب                                            ً         ً          ا١تسألة األؤب: أنو ال ٬توز بيع ا٠تمر سواء كاف ٙتن ا أو مثمن ا، وقاؿ بع
                           ً                   ً                            ً         ً  حنيفة: إنو ٬توز جعل ا٠تمر ٙتن ا وال ٬توز جعلها مثمن ا. والصحيح: أنو ٭تـر بيعها ٙتن ا أو مثمن ا.

ا١تسألة الثانية: أف ا٠تمر إذا ٗتللت بفعل اآلدمي تبقى على حرمتها فبل ٬توز بيعها وإ٪تا ٬توز 
ً                           ال ٬توز وجه ا واحد ا، ولكن ىل ٬توز االنتفاع هبا  التخلص منها، على خبلؼ ىل تبقى ٧تسة أـ ال؟، فبيعها       ً         

                     ُ                                                               بأف توقد هبا السرج أو ت عطى آلدمي ينتفع هبا؟ ىذا فيو خبلؼ، وا٠تبلؼ ُب ٧تاستها، وا٠تبلؼ مشهور ُب 
ُ             مذىب أٛتد ومالك، ولكنو وجه ا واحد ا ال ٬توز االنتفاع هبا إذا خ للت بفعل آدمي، وإف خ للت بغَت فعل                      ُ                         ً       ً                         

 لت وحدىا فيجوز.اآلدمي بأف ٗتل
 ا١تسألة الثالثة: ىذا اٟتديث أصل عظيم ُب اٟتيل الباطلة وأهنا ملغاة، وأف اٟتيل من فعل اليهود.
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 ٓ٘الشريط: 
 *** المتن ***

 كتاب اللباس.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
 *** المتن ***

قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  -رضي اهلل عنو-عن ُعمر بن الخطاب  - ٜٖٙ
نيا لم يْلَبْسو في اآلخرِة(  .)ال تلَبُسوا الحرِيَر؛ فإنو َمن لِبَسو في الدُّ
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
ىذا اٟتديث من : اآلخرِة( ال تلَبُسوا الحرِيَر؛ فإنو َمن لِبَسو في الدُّنيا لم يْلَبْسو في) قولو:

 -رضي اهلل عنهما–األحاديث ا١تشهورة ُب الباب وىي أصل ُب ىذا الباب، وقد رواه عنو عبد اهلل بن الزبَت 
، وىذا اٟتديث فيو عمـو ُب النهي حينما قاؿ صلى اهلل عليو -رضواف اهلل عليهم–فنقلو عنو بعض الصحابة 

 يشمل عمومُت: ، وىذا العمـو)ال تلبسوا اٟترير(وسلم: 
األوؿ: عمـو ُب األفراد، فيشمل حرمة لبس اٟترير على الرجاؿ والنساء، وىذا الذي فهمو عبد اهلل 

فإنو منع من لبس النساء اٟترير، وأما ٚتهور أىل العلم واإلٚتاع ا١تنعقد بعده  -رضي اهلل عنهما–ابن الزبَت 
أف النيب صلى اهلل  -رضي اهلل عن اٞتميع–ه على جواز لبس النساء للحرير؛ ١تا صح ُب حديث علي وغَت 

 عليو وسلم أباح للنساء لبس اٟترير.
، ٯتنع من )ال تلبسوا اٟترير(الثا٘ب: عمـو ُب مطلق االستخدامات، فقولو صلى اهلل عليو وسلم: 

                   ً       ً                ً         ً                              لبسو سواء كاف قليبل  أـ كثَت ا، سواء كاف ظاىر ا أـ باطن ا، ولبس اٟترير نقوؿ: لو حالتاف:
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ً                       لة األؤب: حالة ٤ترمة وىي بإٚتاع أىل العلم فيما لو كاف الثوب خالص ا من اٟترير لغَت ضرورة، اٟتا                                                             
 وىذا بإٚتاع أىل العلم حكاه ابن عبد الرب. 

 اٟتالة الثانية: ٬توز لبس اٟترير للرجاؿ ُب موضعُت:
نيب صلى اهلل أف ال -رضي اهلل عنو–ا١توضع األوؿ: فيما لو كاف لضرورة، وسيمر معنا حديث أنس 

عليو وسلم أباح لعبد الرٛتن بن عوؼ والزبَت بن العواـ أف يلبسا اٟترير ٟتكة، أو لقمل، أو ٟترب، كما 
سيأٌب ُب اٟتديث، فعند الضرورة وا١تراد بالضرورة ىو اٟتاجة، فعند الضرورة لعُت اٟترير أي ال يوجد ما يقـو 

 لبسو كما أذف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٢تؤالء. مقاـ اٟترير من األقمشة أو األلبسة فحينئذ ٬توز
                                  ً          ً      ً                                    ا١توضع الثا٘ب: قالوا: حينما يكوف أعبلم ا. أي شيئ ا قليبل  وسيمر معنا بعد قليل االستثناء الثا٘ب 

 وخبلؼ أىل العلم ُب تقديره وكيفيتو.
، نص وا اٟترير()ال تلبسا١تسألة الثانية: نستفيد من ىذا اٟتديث أف قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

على نوع من أنواع االستخدامات وىو اللبس وُب معناه كل استخداـ للحرير، فبل ٬توز افًتاش اٟترير، وقد 
، )ال تلبسوا اٟترير وال تفًتشوه(جاء ُب رواية ُب البخاري ُب ىذا اٟتديث أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

ً                     وُب معٌت االفًتاش أيض ا قالوا: تعليقو على  اٞتدر، أو تزيُت األرائك بو، أو ٨تو ذلك فكلو ُب معٌت اٟترمة فبل                 
 ٬توز.

نيا لم يْلَبْسو في اآلخرِة() قولو: ىذا من الوعيد، ٦تا يدؿ على حرمة ىذا  :فإنو َمن لِبَسو في الدُّ
لك ألف الفعل، وقد جاء ُب كبلـ مدرج من بعض الرواة أنو قاؿ: ومن ٓب يلبسو ُب اآلخرة ٓب يدخل اٞتنة. وذ

خ ل ونػ ه ا ٭ت  ل و ف  ف يه ا م ن  أ س او ر  م ن  ذ ى ب  و ل ؤ ل ؤ ا و ل ب اس ه م  ف يه ا ح ر ير  }اهلل عز وجل قاؿ:  ف  ي د  َ  ِ  ٌ ج ن ات  ع د     َ  ِ   ْ  ُ  ُ  َ ِ َ   ً  ُ ْ  َُ   ٍ  َ  َ   ْ  ِ  َ ِ   َ  َ  ْ  ِ   َ  ِ   َ  ْ   َ ُ    َ  َ   ُ ُ  ْ  َ  ٍ  ْ  َ   ُ     َ }
[، فمن ٓب يلبس اٟترير ُب اآلخرة ٓب يدخلها، ولكن ىذا مدرج وإ٪تا وعيد النيب صلى اهلل عليو ٖٖفاطر: ]

 التخويف.وسلم خرج ٥ترج 
 *** المتن ***
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قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنو-وعن ُحذيفة بن الَيماف  - ٜٖٚ
يباَج، وال تشَربُوا في آنيِة الذَّىِب والِفضِة، وال تأكُلوا في وسلم يقوؿ:  )ال تلَبُسوا الحريَر وال الدّْ

 .(ِصَحاِفها؛ فإنّها لهم في الدُّنيا، ولُكم في اآلخرةِ 
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
يباجَ ) قولو:                                             ً          الديباج ىو نوع من أنواع اٟترير لكنو يكوف غليظ ا، وغلظتو  :(ال تلَبُسوا الحريَر وال الدّْ

تدؿ على ٝتاكتو فحسب وإال فإنو من أنواع اٟترير، وُب ىذه اٞتملة من األدلة مثل ما ُب السابقة من األدلة 
، ولكن ىذا اٟتديث حُت بُت النيب صلى اهلل عليو وسلم أف ا١تنهي عنو -رضي اهلل عنو–ُب حديث عمر 

ُ          اٟترير والديباج أخذ منو بعض أىل العلم أو تنازع أىل العلم ُب معٌت اٟترير ا١تنهي عنو، ١تا هن ي عن لبس                                                                                    
من فخر، وما يكوف فيو  اٟترير؟ فقاؿ بعض أىل العلم: إف ا١تراد بالنهي عن لبس اٟترير إ٪تا ىو ما يكوف فيو

ً                                                     من ع جب للنفس. وبناء على ذلك فإف مالك ا وغَت واحد من أىل العلم حرموا لبس ا٠تز وىو من نوع من                                  ُ    
األقمشة الغالية رٔتا كانت أغلى من اٟترير، ومن أىل العلم من قاؿ: إ٪تا حرمت ١تا فيها من نعومة تورث 

. ولذلك صح عن النيب ص )إياكم والتنعم فإف عباد اهلل لى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ:         ً             ً                    البدف ضعف ا إف كاف رجبل 
، وقصروا اٟتكم على اٟترير دوف غَته من األلبسة، فقالوا: إف اٟترير والديباج واالستربؽ ىذه ليسوا با١تتنعمُت(

سها. من حرير فيحـر لبسها وأما ا٠تز وغَته من األقمشة اليت ال تكوف من حرير وإف كانت غالية فإنو ٬توز لب
                                                 ً                                           وعلى ذلك فإف الشيء إذا ٓب يكن من حرير وإ٪تا ٝتي حرير ا كاٟترير االصطناعي إ٪تا أصلو من النيلوف وغَته 

نع من لبسها. ُ             فنقوؿ: إنو على القوؿ الثا٘ب فيجوز لبسها، أما على القوؿ األوؿ فإنو ٯت                                                                   
فإنو ذكر أف  -اهللرٛتهما –الطريق الثالث ألىل العلم وىو ما حكاه ابن عبد الرب عن الشافعي 

ي عنو لكونو ىو الظاىر. أي ي رى للناس، لكي ال ي رى للمسلم أنو قد تنعم وإف كاف ُب  ُ                           ُ                 ُ                                 الشافعي قاؿ: إ٪تا هن                   
ُ       َ  َ                 داخل بدنو قد تنعم، ولذلك قاؿ: إف الشافعي يقوؿ: إف اٟترير إذا ق طع وج عل ح شوة للق ب اء و٨توه فإنو ٬توز      ُ      ُ                                                            
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ن اٟترير ىو ذاتو دوف غَته من األقمشة ا١تتنعم فيها وإف كاف األؤب لبسو. واألقرب ُب ذلك: أف ا١تمنوع م
 للمسلم أف ال يلبسها.

أشار النيب صلى اهلل عليو  :(وال تشَربُوا في آنيِة الذَّىِب والِفضِة، وال تأكُلوا في ِصَحاِفها) قولو:
ُب أوؿ كتاب وسلم للنهي عن الشرب واألكل ُب آنية وصحاؼ الذىب والفضة وسبق اٟتديث عنو 

الطهارة، وأف ىذا تنبيو من بعض االستخدامات على سائر االستخدامات فكلها ال ٬توز استخداـ الذىب 
 والفضة فيها.

أي إهنا للكفار ُب الدنيا يتنعموف هبا ويأٙتوف باستخدامها، إذ غَت  :(فإنّها لهم في الدُّنيا،) قولو:
 ا ىو متقرر ُب كتب األصوؿ.       ُ                          ً     ا١تسلمُت ي عذبوف على األصوؿ والفروع مع ا كم

 : أي دوف الكفار فإهنم ال يتنعموف بشيء منها ُب اآلخرة.(ولُكم في اآلخرةِ ) قولو:
 *** المتن ***

قاؿ: ما رأيُت ِمن ذي ِلّمٍة في ُحّلٍة حمراَء  -رضي اهلل عنو-عن البراء بن عازٍب  - ٜٖٛ
يضرُب منِكبيو، بعيُد ما بين الَمنكبين، ليس أحسَن من رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، لو َشَعٌر 

 بالقصيِر وال بالطَّويِل.
 :*** الشرح ***

ىو ُب صفة وىيئة النيب صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنو–ىذا اٟتديث حديث الرباء بن عازب 
 وسلم.

 مفردات الحديث:
أي شعر، اللمة الشعر الطويل الذي يصل لشحمة األذنُت ويزيد  :(ما رأيُت ِمن ذي ِلّمةٍ ) قولو:

 عنها.
                                         ً        يعٍت أف شعر النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف طويبل  يصل إٔب  :(لو َشَعٌر يضرُب منِكبيو) قولو:

 منكبيو صلى اهلل عليو وسلم.
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فهو عريض النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف منكباه متباعدين  :(بعيُد ما بين الَمنكبين) قولو:
 ا١تنكبُت صلوات اهلل وسبلمو عليو.

                                 ً       ً           أي النيب صلى اهلل عليو وسلم ليس طويبل  وال قصَت ا وإ٪تا كاف  :(ليس بالقصيِر وال بالطَّويلِ ) قولو:
                  ً        ربعة من القـو وسط ا بينهم.

 فقو الحديث:
ق بن قدامة ا١تسألة األؤب: فيو أف إطالة الشعر وإرخاءه أفضل من حلقو وقصو، نص على ذلك ا١توف

ُب الكاُب وتبعو الفقهاء بعد ذلك، واستدلوا ْتديث الباب وىو حديث الرباء أف النيب صلى اهلل عليو وسلم  
                                                                       ُ                  كانت لو ١تة وىذا يدؿ على مبلزمة الشعر الطويل للنيب صلى اهلل عليو وسلم، وإ٪تا ي ستحب حلقو أو قصو 

 ُب موضعُت:
 ا١توضع األوؿ: عند وجود النسك.

يذكروف ُب  -رٛتهم اهلل–ا٘ب: حينما يشق على صاحبو العناية بو، ولذا كاف ا١تشايخ ا١توضع الث
مصنفاهتم أف من كاف صاحب مهنة وفبلحة و٨تو ذلك يشق عليو أف يطيل شعره فلذلك يقولوف: يستحب 

لو  )من كافلو أو يكوف ُب حقو األفضل حلقو؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم كما ثبت عند النسائي قاؿ: 
 ، فمن ٓب يكـر شعره فيكوف ُب حقو اٟتلق أفضل.شعر فليكرمو(

ا١تسألة الثانية: وىي الشاىد من ىذا اٟتديث ُب ذكره ُب ىذا الباب وىو لبس النيب صلى اهلل عليو 
وسلم للحلة اٟتمراء، وىذا اٟتديث أشكل على أىل العلم؛ ألنو قد صح عن النيب صلى اهلل عليو وسلم 

أحاديث ُب النهي عن لبس الثياب اٟتمر، وتشديد النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب ذلك وذكره أكثر من ٜتسة 
أهنا من لباس ا١تعذبُت، وُب ا١تقابل ثبت أف النيب صلى اهلل عليو وسلم لبس حلة ٛتراء، ولذلك للجمع بُت 

ال بد أف نعلم مسألة ىذين اٟتديثُت ألىل العلم فيها طرؽ، وقبل أف نذكر طرؽ أىل العلم ُب ىذا اٞتمع، 
          ً                                                                         لتكوف مدخبل  ١تعرفة اٞتمع بُت طرؽ األحاديث اليت جاءت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب جواز ومنع 
لبس األٛتر، فالنهي عند أىل العلم فيو وجهاف كما حكى الشيخ تقي الدين ُب شرح العمدة، ىل النهي 
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ل ىو هني ٖترٙب أـ أنو هني كراىة؟ فمشهور الذي صح عن النيب صلى اهلل عليو وسلم عن لبس األٛتر ى
 ا١تذىب أف النهي هني كراىة وليس هني ٖترٙب.

والرواية الثانية ُب ا١تذىب: أف النهي هني ٖترٙب. ال ٬توز لبس األٛتر، يقوؿ الشيخ تقي الدين وينبٍت 
كن مشهور ا١تذىب أف على ىذا األمر أنو لو قلنا: إف النهي هني ٖترٙب فبل تصح الصبلة بالثوب األٛتر. ول

 النهي هني كراىة وليس هني ٖترٙب.
وىذا األٛتر صح النهي عن النيب صلى اهلل عليو وسلم عن لبسو وثبت أف النيب صلى اهلل عليو 

 وسلم كاف يلبسو كما ُب حديث الرباء ىنا وُب غَتىا من األحاديث، وألىل العلم ُب ٚتعو طرؽ:
ُ          القوؿ األوؿ: أف الذي هن ي عنو إ٪تا                      ُ                             ىو األٛتر ا١تعصفر الذي ص بغ بذلك، وأما األٛتر غَت ا١تعصفر                      

*** الشرح                 ً                                                                     فإنو ال يكوف منهي ا عنو. وىذه ىي طريقة ا١توفق بن قدمة وتبعو عليها ابن أخيو ابن أيب عمر ُب 
 الكبَت. ***

فإنو ال  -وىو الوردي و٨توه–                                                   ً          القوؿ الثا٘ب: أف النهي عن األٛتر القا٘ب وأما إف كاف خفيف ا كا١تورد 
مل لبس الربدة واٟتلة اٟتمراء اليت كاف يلبسها النيب صلى  ُ                                                   يكوف منهي ا عنو. وىذا قوؿ الشيخ تقي الدين، و٭ت                                    ً         
اهلل عليو وسلم على ما كانت ٛترتو خفيفة وليست ٛترتو شديدة، يقوؿ الشيخ تقي الدين: ألف اٟتمرة 

 الشديدة تلفت البصر وتؤذيو.
إ٪تا ىو األٛتر ا١تصمت. وىذا قوؿ ابن القيم، وا١تصمت أف يكوف  القوؿ الثالث: أف ا١تنهي عنو

الثوب كامل اٟتمرة، وأما الذي أبيح لبسو ولبسو النيب صلى اهلل عليو وسلم كالربود اليمانية فهي اليت ال 
د تكوف ٥تططة باألخضر واألٛتر وغَته، وإ٪تا غ ل ب ا ُ                                      ُّ    تكوف مصمتة إ٪تا معها غَتىا من األلواف، فإف الرب  ألٛتر                                           

 لظهوره فقط.
إذف ىناؾ ثبلث طرؽ، وحكى الشيخ تقي الدين أف ظاىر نصوص اإلماـ أٛتد النهي عن األٛتر 
، سواء كاف مشرك ا بغَته أـ ال، فهذه ثبلثة طرؽ للفقهاء وكلها روايات ُب     ً               ً          ً              ً                                                   مطلق ا سواء كاف خفيف ا أـ ثقيبل 

 عليو وسلم اٟتمرة واليت تركها، والًتجيح ُب ا١تذىب ُب قضية اٞتمع بُت األحاديث اليت لبس النيب صلى اهلل
 ذلك فيو واسع ْتمد اهلل عز وجل.
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 *** المتن ***
قاؿ: أمَرنا رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنو-وعن البراء بن عاِزب أيًضا  - ٜٜٖ

لعاِطس، وإبراِر الَقَسِم وسلم بسبٍع، ونهانها عن سبٍع. أمرنا: بعيادِة المريِض، واتّباع الَجنازِة، وتشِميِت ا
. ونهانا: عن َخواتيِم  -أو الُمقِسم- ، وإجابِة الدَّاعي، وإفشاِء السَّالـِ  -أو تختُّمِ -ونصِر المظُلوـِ

، وعن لُْبِس الحريِر، واإِلستبرؽ، والدّْيباج.  الذىِب، وعن ُشْرٍب بالفّضِة، وعن المَياِثِر، وعن الَقسّْيّْ
 :*** الشرح ***

 الحديث:مفردات 
وىذه تسمى حقوؽ : (أمَرنا رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بسبٍع، ونهانها عن سبعٍ ) قولو:

 ا١تسلم.
أي زيارتو، وزيارة ا١تريض من األمور ا١تتأكدة، وىل زيارتو واجبة أـ  :(أمرنا: بعيادِة المريضِ ) قولو:

ٓب يعد ا١تريض أحد من الناس أٍب الناس  ىي سنة؟ قوالف ألىل العلم، واألقرب: أف عيادة ا١تريض واجب فإف
  ً                                                                                     ٚتيع ا، ويسقط الوجوب ولو بفعل مرة، وىذا ىو اختيار الشيخ تقي الدين. ومشهور ا١تذىب أف ا١تريض 
                                                                      ُ               يشمل كل مرض ٯتنع صاحبو من كامل التصرؼ، وعلى ذلك فإف عندىم أف وجع الضرس ي شرع فيو عيادة 

ال عيادة للمريض ُب وجع ضرس، وسبق معنا ىذه ا١تسألة ُب زاد  ا١تريض، ومثلو الرمد، واختار ابن منجى أنو
 ا١تستقنع ُب أوؿ باب اٞتنائز.

مل على األكتف، واتباع اٞتنازة يشمل  :(واتّباع الَجنازةِ ) قولو: ُ                                  اٞت نازة بالفتح ىي احملمولة اليت ٖت                            َ  
كفاية على ا١تسلمُت إف قاـ   ثبلثة أمور كما سبق معنا: الصبلة عليها، وا١تشي معها، ودفنها، وكل ذلك فرض

 بو البعض سقط عن الباقُت.
أي أمرنا بتشميت العاطس، وا١تراد بتشميت العاطس ىو أف يقاؿ  :(وتشِميِت العاِطس) قولو:

                                                                           ُ     للعاطس: يرٛتك اهلل. بشرط أف يقوؿ: اٟتمد هلل. فإف ٓب ٭تمد اهلل سقط حقو ُب التشميت، وىل ي شرع 
 .-رٛتهما اهلل–ن القيم والنووي تذكَته أـ ال؟ وجهاف ذكر٫تا اب
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وا١تراد بذلك أف ا١ترء إذا أقسم عليو غَته من أجل كرامتو كأف  :(أو الُمقِسم-وإبراِر الَقَسِم ) قولو:
ّ                     يقسم عليو أف يأكل طعامو، أو أف يلج بيتو، و٨تو ذلك، فإف من السنة أف يرب  بقسم أخيو وأال ٭تنثو.                                                                     

ا أو وىذا معٌت قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم:  :(ونصِر المظُلوـِ ) قولو:
ً
)انصر أخاؾ ظا١ت

 ، فا١تظلـو نصرتو برد اٟتق إليو.مظلوًما(
ا١تراد بالداعي ىو الذي يدعو إٔب وليمة، وليست الوليمة ىي وليمة الغداء  :(وإجابِة الدَّاعي) قولو:

أو العشاء أو الفطور فقط، فإف الوليمة تشمل كل طعاـ يقدـ ولو كاف بلهجتنا القهوة أو الشاي وغَته، وقد 
و نص على ذلك غَت واحد من أىل العلم، قالوا: فإف كل طعاـ يقدـ ولو ماء فإنو يسمى االجتماع إلي

 وليمة. وإجابة الداعي للوليمة نوعاف:
النوع األوؿ: ٬تب إجابتو ويأٍب ا١تتخلف إال من عذر، وىي الدعوة إٔب وليمة النكاح خاصة فإنو 

 ٬تب حضورىا ويأٍب من ٗتلف عنها.
النوع الثا٘ب: ىو ما عدا وليمة النكاح من الوالئم ا١تباحة اليت ٢تا موجب أو سبب؛ كالوليمة لقدـو 

 أو لتجدد فرح، أو ٨تو ذلك من األمور فإنو يستحب وال ٬تب حضورىا.غائب، 
أي إظهاره، وإفشاء السبلـ البداءة بو فرض كفاية، ورده فرض كفاية ١تن  :(وإفشاِء السَّالـِ ) قولو:

ابتدأه وإ٪تا نقوؿ: إف االبتداء بو سنة ١تن كاف ُب حقو ىو، أما ٣ترد اإلفشاء عمـو فإنو ٬تب إفشاؤه بُت 
 سلمُت، ولذلك قلنا: إف ابتداءه يكوف فرض كفاية لكي يكوف اإلفشاء ُب االبتداء وُب االنتهاء مشروع.ا١ت

ا٠تواتيم ٚتع خاًب، والتختم بالذىب إ٪تا ٭تـر  :(الذىبِ  -أو تختُّمِ -ونهانا: عن َخواتيِم ) قولو:
هلل عليو وسلم أباح للنساء لبس على الرجاؿ دوف النساء، والدليل على أنو ٬توز للنساء: فؤلف النيب صلى ا

الذىب. وما الذي ٭تـر على الرجاؿ؟ قاؿ بعض أىل العلم: إنو ٭تـر على الرجاؿ كل شيء ُب ا٠تاًب من 
         ً                                                                                الذىب مطلق ا سواء كاف ُب أصلو أـ ُب فصو. واختار الشيخ تقي الدين أنو ٬توز لبس الفص إذا كاف من 

تم بو؛ ألف ا٠تتم الذي ينحت ُ                         ذىب ألجل أف ٮت  فيو إذا كاف من ذىب فإنو ال يتغَت، قاؿ: ىذا من القليل             
                                             ُ                                        احملموؿ للحاجة. وبذلك ٚتع الشيخ تقي الدين بُت ما ن قل عن بعض فقهاء السلف من جواز لبس ا٠تاًب 
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                                                   ً                              الذىب أي ما كاف ُب ٤تل ا٠تتم فقط وليس كل ا٠تاًب يكوف ذىب ا فإنو قد صح النهي عنو وال ٯتكن 
                    ُ                                              تابعُت أف يلبسو، وما ن قل عن بعض السلف فإنو ٤تموؿ على أف يكوف ُب ا٠تاًب للصحابة أو ألحد من ال

                                                                              ً     شيء من الذىب ُب موضع ا٠تتم لكي يكوف أقوى، وقوؿ اٞتمهور: إنو ٭تـر استخداـ الذىب مطلق ا ُب 
 ا٠تاًب.

 ىذا سبق. :(وعن ُشْرٍب بالفّضةِ ) قولو:
ُ   ا١تياثر ىي ُب األصل الس ر  :(وعن المَياِثرِ ) قولو: عل على ا٠تيل، وقد جاء عن النيب صلى                     ُ                                  ج اليت ٕت        

)أف من عبلمات يـو القياـ أف يركب الناس مياثر من حديد اهلل عليو وسلم ُب حديث حسن إسناده: 
، وٛتل كثَت من أىل العلم ىذا اٟتديث على أف ا١تراد با١تياثر اٟتديد ىي السيارات تذىب هبم إٔب ا١تساجد(
ركبو الناس يركبوف فيذىبوف هبا إٔب ا١تساجد، و٦تن ٛتلو ىذا اٟتمل الشيخ عبد الرٛتن أو الدبابات وغَتىا ٦تا ي

ابن سعدي فقاؿ: ىذا دليل على السيارات اليت ذكر النيب صلى اهلل عليو وسلم. ٓب يقل ٢تم هبذا االسم وإ٪تا 
ر ىي السرج إذا كانت رقيقة، ٝتاىا مياثر، كالسرح اليت يركب عليها الناس حينما يركبوف ا٠تيل و٨توىا، وا١تياث

وقوؿ الصحايب: هنانا عن ا١تياثر. بعض أىل العلم أخذ من ىذا مطلق ا١تياثر أهنا منهي عنها فقاؿ: إذا ركب 
 ا١ترء على شيء من ا١تياثر فبل بد أال تكوف ناعمة وإ٪تا يًتكو ويأخذ السرح. 

مل ا١تطلق على ا١تقيد، وقد صح من حديث علي  والصحيح: ُ                                        أنو ٭ت  أف النيب  -رضي اهلل عنو–    
صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا هنى عن ا١تياثر اٟتمر. فقط وجاء ُب حديث آخر عند اإلماـ أٛتد أف النيب صلى 
اهلل عليو وسلم هنى عن ا١تياثر األرجواف. واألرجواف ىو األٛتر ا١تصمت الذي يكوف ٛترتو شديدة، وىذا 

ـر من الثياب اٟتمراء ما كانت ٛترتو شديدة كاألرجواف، قاؿ: الذي استدؿ بو الشيخ تقي الدين على أف احمل
                                   ً                        ً                ً                      إف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٝتاه أرجوان ا. وأما إذا كاف األٛتر خفيف ا كأف يكوف وردي ا فإنو ٬توز لبسو، وىذا 

ي اختيار الشيخ تقي الدين. فليست كل ميثرة منهي عنها إال أف تكوف ٛتراء، وقاؿ بعض الناس: إف ا١تنه
 عن ا١تياثر اليت صنعت من جلود السباع. وىذا قوؿ ذكره النووي ولكنو قوؿ ضعيف وال أصل لو.



 

 
 

ٕٜٔ
ٛ 

 شرح عمدة األحكاـ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

القسي ىو نوع من ا١تبلبس تصنع ُب بعض الببلد ا١تصرية جهة سيناء ُب  :(وعن الَقسّْيّْ ) قولو:
 ذلك الوقت، وتصنع من اٟترير فيو بعض أنواع اٟترير.

يباجوعن لُْبِس الحريِر، واإلِ ) قولو: القسي واٟترير واالستربؽ والديباج كلها أنواع  :(ستبرؽ، والدّْ
                                                                    ً             ً                من اٟترير، وقد فصلها النيب صلى اهلل عليو وسلم ليبُت لنا أنو سواء كاف غليظ ا أـ كاف ٥تتلط ا بغَته فإنو كلو 

 ٦تنوع وال ٬توز.
 *** المتن ***

 صلى اهلل عليو وسلم ؛ أف رسوَؿ اهلل-رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن ُعمر  - ٓٓٗ
اصطنَع خاتًما من ذىِب، فكاف يجعُل فصَّو في باطن كفو إذا لِبَسو، فصنَع الناُس، ثم إنَّو جلس، 

)واهلل ال ألبُسو فرمى بو. ثم قاؿ:  )إنّْي كنُت ألَبُس ىذا الخاتَم، وأجعُل فصَّو من داخٍل(فنزعو. وقاؿ: 
 فنبذ الناُس خواتيَمهم. أبًدا(

 جعلو في يده اليمنى.وفي لفٍظ: 
 :*** الشرح ***

ُب ىذا اٟتديث بذكر حديث ُب ا٠تاًب، ولبس ا٠تاًب من اللباس فلذلك ذكر  -رٛتو اهلل–بدأ الشيخ 
 ىذا اٟتديث وأدخلو ُب كتاب اللباس.

 مفردات الحديث:
          ً              أي أمر صانع ا أف يصنع لو  :(أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم اصطنَع خاتًما من ذىبِ ) قولو:

   ً                                         ً                                                  خا٘ت ا من ذىب، وسبب أمره الصانع أف يصنع لو خا٘ت ا من ذىب؟ أف الصحابة قالوا لو: إف ا١تلوؾ ال يقبلوف  
    ً                ً                 ً                                                       كتاب ا إال أف يكوف ٥تتوم ا فلو اصطنعت خا٘ت ا ٗتتم بو كتبك. يكوف فيو اسم النيب صلى اهلل عليو وسلم وكاف 

            ً                                                . فاصطنع خا٘ت ا من ذىب ُب أوؿ أمره، ٍب بعد ذلك رماه النيب صلى اهلل خا٘تو مكتوب فيو: ٤تمد رسوؿ اهلل
 .)ال ألبسو أبًدا(عليو وسلم وقاؿ: 



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٜٕٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

يعٍت ٬تعلو أسفل ْتيث أنو يكوف من باطن  :(فكاف يجعُل فصَّو في باطن كفو إذا لِبَسو) قولو:
كن ٬تعل فصو من ياقوت وال الكف وليس من الظاىر، وقد كاف فص النيب صلى اهلل عليو وسلم منو، ٓب ي

 غَته وإ٪تا فصو منو، ذىب من ذىب، وفضة من فضة.
 أي فصنع الناس مثلو، جعلوا ٢تم خواتيم من ذىب. :(فصنَع الناسُ ) قولو:
أي جلس على ا١تنرب مرة فنزعو أي خلعو من يده صلوات اهلل  :(ثم إنَّو جلس، فنزعو) قولو:
 وسبلمو عليو.

 فقو الحديث:
                                                                 ً        ؤب: أف ىذا اٟتديث دليل على أف لبس خاًب الذىب ٤تـر ال ٬توز وإف كاف جائز ا ُب أوؿ ا١تسألة األ

 األمر.
                                                    ً                            ا١تسألة الثانية: استدؿ هبذا اٟتديث على حكم لبس ا٠تاًب مطلق ا، وقد اختلف أىل العلم على 

 أقوؿ: 
اهلل عليو وسلم القوؿ األوؿ: أف لبس ا٠تاًب مباح. وىو الصحيح، ودليلهم؟ قالوا: ألف النيب صلى 

لبسو بعدما كاف ٓب يلبسو. وإ٪تا لبسو كاف ٟتاجة ألجل أف ٮتتم كتبو عليو الصبلة والسبلـ فاللبس مباح، 
          ً         ً    ليس مسنون ا وال مكروى ا. 

القوؿ الثا٘ب: أف لبس ا٠تاًب مكروه. ودليلهم؟ أف النيب صلى اهلل عليو وسلم نبذه، فقالوا: نبذ ا٠تاًب 
                     ً    غَته. فًتكو فيكوف مكروى ا.  سواء كاف من ذىب أـ من

 القوؿ الثالث: أف لبس ا٠تاًب سنة. ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم فعلو. 
أف لبس ا٠تاًب ليس سنة وال مكروه وإ٪تا ىو مباح ٬توز لبسو و٬توز تركو، فإف كانت  والصحيح:

ىناؾ حاجو كأف يكوف الشخص يلبسو ألجل أف ٮتتم بو كتبو ٬تعلو ُب يده لكي ال يضيع فهنا تتأكد 
ٔتكروه، اإلباحة، وأما مطلق التزين فإنو جائز، وىذا ىو مشهور مذىب اإلماـ أٛتد أنو مباح ليس بسنة وال 

 ُب رواية: أنو مكروه، وُب رواية: أنو مسنوف، ولكن الصحيح: أنو مباح.



 

 
 

ٖٔٓ
ٓ 

 شرح عمدة األحكاـ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ا١تسألة الثالثة: ُب موضع فص ا٠تاًب، ىنا جاء عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو وضع فص ا٠تاًب 
   ً  خا٘ت ا ُب باطن كفو، وأخذ منو الفقهاء وىو الذي نص عليو القاضي عبلء الدين ا١ترداوي: أف السنة ١تن لبس 

                                   ً                                                أف ٬تعلو ُب باطن كفو وال ٬تعل الفص ظاىر ا. وذكر ابن رجب: أف ىذا غَت صحيح وأف جعلو ُب باطن 
الكف إ٪تا ىو من باب العادة. وال نقوؿ: إف السنة أف يكوف ُب باطن الكف؛ ألف أصل اللبس جائز سواء 

 و فكبل الوجهُت جائز.جعلتو ُب باطن الكف أو ُب ظاىر الكف فتجعلو على أعلى الكف أو ُب باطن
عل ُب اليد اليمٌت أـ ُب اليد اليسرى؟ جاء معنا ُب  ُ                                              ا١تسألة الرابعة: ُب موضع ا٠تاًب ُب أي اليدين ٬ت                                          
ىذا اٟتديث أنو جعلو ُب اليد اليمٌت، ولكن الذي صح ُب ا٠تاًب الفضة وىو آخر األمرين من فعل النيب 

سرى، ولذلك الذي اختاره احملققوف كاإلماـ أٛتد والدارقطٍت صلى اهلل عليو وسلم أنو كاف يلبسو ُب اليد الي
والبيهقي ُب كتابو اٞتامع ُب ا٠تواتيم، وابن رجب و غَتىم أف النيب صلى اهلل عليو وسلم أ٪تا كاف يلبسو ُب 
اليد اليسرى، مع اتفاقهم على جواز اللبس ُب اليمُت واليسار، لكن أيهما أفضل عند اللبس؟ أف يكوف ُب 

اليسرى أفضل، وقاؿ بعضهم: إف ىذا اٟتديث منسوخ؛ ألف آخر األمرين من فعل النيب صلى اهلل عليو  اليد
ً   وسلم أنو لبسو ُب اليسرى. وبعضهم قاؿ: إنو يدؿ على اٞتواز فقط. واألمر فيو واسع، ليس أمر ا حتم ا      ً                                                                                  

ؿ أٛتد فقاؿ: أكثر لنقوؿ: إنو منسوخ ولكن نقوؿ: إنو يدؿ على اٞتواز ولكن أكثر األحاديث كما قا
 األحاديث األثبت واألصح واألكثر أنو لبسها ُب اليد اليسرى. ىذا كبلـ اإلماـ أٛتد.

                              ُ                                                     ا١تسألة ا٠تامسة: أي األصابع اليت ي لبس فيها ا٠تاًب؟ جاء عن النيب صلى اهلل عليو وسلم النهي عن 
اًب فيهما وأما اإلهباـ فإنو ثقيل لبس ا٠تاًب ُب الوسطى وُب السبابة، ىذاف األصبعاف صح النهي عن لبس ا٠ت

لبس ا٠تاًب فيو فيبقى عند ا١ترء ا٠تنصر والبنصر، وإ٪تا لبس النيب صلى اهلل عليو وسلم ا٠تاًب ُب خنصره 
اليسرى، فكاف اللبس ُب ا٠تنصر وىو أوؿ األصابع، فاألفضل أف يكوف ُب ا٠تنصر ٍب يليو البنصر، ٍب النهي 

فيهما ا٠تاًب، ١تا؟ ألف ىذين األصبعُت لو لبس فيهما ا٠تاًب آذى صاحبيهما عن الوسطى والسبابة أف يلبس 
 ُب اٟتركة وإ٪تا يكوف اللبس ُب ا٠تنصر.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٔٓٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ا١تسألة السادسة: قوؿ ابن عمر: فنزعو فنبذ الناس خواتيمهم. ىذا الذي استدؿ بو من قاؿ: إف 
من ذىب أـ من غَته. ولكن نقوؿ: قد                                              ً             لبس ا٠تاًب مكروه. ألف الصحابة نزعوا خواتيمهم مطلق ا سواء كانت 

 صح أف ا٠تلفاء األربعة: أبا بكر وعمر وعثماف وعلي كلهم لبس ا٠تاًب.
ا١تسألة السابعة: ثبت أف النيب صلى اهلل عليو وسلم لبس خاًب الفضة، وبو استدؿ بو فقهاء ا١تذىب 

لبس أي حلية أخرى إال ما استثٍت على أنو ال ٬توز للرجل أف يلبس من الفضة إال ا٠تاًب، فبل ٬توز لو أف ي
 من ا٠تاًب ومثل منطقة السيف وحليتو وغَت ذلك.

 *** المتن ***
؛ أفَّ رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: نهى -رضي اهلل عنو-عن عمر بن الخطَّاب  - ٔٓٗ

 الُوسطى.عن لَُبوس الحرير، إال ىكذا ورفَع لنا رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم إصبعيو: السبابَة، و 
ولمسلٍم: نهى نبيُّ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن لُْبِس الحريِر، إال موضَع إصبعيِن، أو ثالٍث، 

 أو أربٍع.
 :*** الشرح ***

ىذا اٟتديث ىو متعلق باٟتديث األوؿ وىو مستثنيات لبس اٟترير، قلنا: إف لو استثناءاف، اٟتديث 
ً             األوؿ عند الضرورة وسيأٌب أيض ا حديث أنس ُب الباب الذي بعده، وا١توضع الثا٘ب حديث عمر ُب ا١تستثٌت                           

 من اٟتجم، فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب ىذا اٟتديث أباح لبس األعبلـ من اٟترير.
 مفردات الحديث:

                                     ً         ً  أي لبس اٟترير ُب أي ىيئة سواء كاف ظاىر ا أـ باطن ا. :(نهى عن لَُبوس الحرير) قولو:
أي  :(لنا رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم إصبعيو: السبابَة، والُوسطىإال ىكذا ورفَع ) قولو:

 ٔتقدار أصبعُت كأف يكوف اٟترير ٔتقدار أصبعُت.
ولمسلٍم: نهى نبيُّ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن لُْبِس الحريِر، إال موضَع إصبعيِن، أو ) قولو:
باب الشك من الراوي؟ الصحيح: أنو من باب ىل ىو من باب التخيَت أو من  )أو(ىذه : (ثالٍث، أو أربعٍ 



 

 
 

ٖٔٓ
ٕ 

 شرح عمدة األحكاـ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

التخيَت، فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم أجاز لبس األصبعُت والثبلثة واألربعة وىذه تسمى األعبلـ، أعبلـ 
ُ                                       اٟترير، فيجوز للرجل أف يلبس ثوب ا وفيو علم حرير، و١تا ج علت األعبلـ؟ قالوا: ألجل اٟتاجة. فإف موضع                       ً                              

ً                     م ا الناس يلبسونو كثَت ا، الذي ٯتسكو الشخص بيده دائم ا، دائم ا يتلف أطراؼ الثوب،   ُ                اٞت بة أو القميص دائ        ً                            ً                    ً
ً                                                                             ٕتد طرؼ ثوبك دائم ا يتلف، أو ما يتشقق من الثوب طرفو، فأطراؼ الثياب إذا جعلت فيها أعبلـ، فاٟترير                 

ا فإذا جعلت فيها علم ا من حرير كاف أقوى لو، فمع كثرة اللبس وكثرة ا ً                                              ال يتشقق أبد                      ً ١تس فإنو ال يتأثر           
 فلذلك أباح الشرع األعبلـ، وىذه ىي الصورة األؤب وىي األعبلـ.
 *** المتن ***

 كتاب الجهاد.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
بذكر كتاب اٞتهاد، واٞتهاد ىو ذروة سناـ  -رٛتو اهلل–شرع الشيخ  :)كتاب الجهاد( قولو:

الفقهاء يذكرونو بعد كتاب اٟتج ويلحقونو بالعبادات؛ ألف فيو معٌت اإلسبلـ، وجرت عادة ا١تتأخروف من 
العبادة، وأما ا١تصنف فإنو قد وافق أبا القاسم ا٠ترقي ُب ٥تتصره، فإف ا٠ترقي جعل كتاب اٞتهاد ُب آخر 
                                                        ً                                 أبواب ٥تتصره، وذكرت ُب أوؿ شرح ىذا الكتاب أف ا١تؤلف جعل كثَت ا من ترتيبو وتبويبو على طريقة أيب 

 لقاسم ا٠ترقي وإف خالف ُب عدد من التبويبات وا١تسائل.ا
 *** المتن ***

؛ أّف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن أبي أوفى  - ٕٓٗ
)يا أيُّها انتظَر، حتى إذا َمالِت الشمُس قاـ فيهم. فقاؿ:  -في بعِض أيامو التي لقي فيها العدوّ -

، وسُلوا اهلل العافيَة، فإذا َلقيتُموىم فاصِبُروا، واعَلموا أف الجّنَة تحَت ظالِؿ الناُس! ال تتم نَّوا لقاَء العدوّْ
)اللهّم ُمنِزَؿ الكتاب، وُمجِري السّْحاِب، وىاِزـَ . ثم قاؿ النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم: السُّيوِؼ(

 .األحزاب. اىزْمُهم، وانُصرنا عليهم(
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 :*** الشرح ***
 الحديث: مفردات

أي : (انتظرَ  -في بعِض أيامو التي لقي فيها العدوّ -أّف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ) قولو:
 انتظر اٟترب ووقف، ٓب يقاتل عدوه.

أي مالت عن كبد السماء، زالت، وقد كاف النيب صلى اهلل عليو  :(حتى إذا َمالِت الشمسُ ) قولو:
وسلم يقاتل إذا طلعت الشمس حىت ينتصف النهار، ٍب ٯتسك حىت ٘تيل الشمس، أي بعد الزواؿ بعد الظهر 
ٍب يقاتل فإذا غابت أمسك، فكاف النيب صلى اهلل عليو وسلم يقاتل ُب موضعُت وٯتسك ُب ثبلثة مواضع وال 

 يل، قالوا: والسبب أف النيب صلى اهلل عليو وسلم يقاتل إذا زالت الشمس لسببُت:يقاتل ُب ل
السبب األوؿ: ألنو يكوف بعد صبلة الظهر، وا١توضع إذا كاف بعد صبلة يكوف أرجى بأف يدعو 

 ا١ترء اهلل عز وجل بالنصر.
هم قاؿ: السبب الثا٘ب: قاؿ بعضهم: لكي ٗتف الشمس وحدهتا فيكوف أسهل ُب القتاؿ. وبعض

ألف الريح تتحرؾ ُب ىذا الوقت. الريح تتحرؾ بعد الزواؿ قبلو رٔتا تكوف ساكنة ولذلك تتحرؾ والعلم عند 
 اهلل عز وجل، وىذا من السياسة.

يقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم:  :(قاـ فيهم. فقاؿ: )يا أيُّها الناُس! ال تتمنَّوا لقاَء العدوّْ ) قولو:
                       ً                                                                  ال تتمنوا لقاء العدو مطلق ا فإنو مع فضل اٞتهاد واألجر الذي رتبو اهلل عز وجل على من اشًتؾ ُب ذلك، 

، وال تسعوا لو، ٦تا يدلنا على أف ا١تقصود ليس )ال تتمنوا لقاء العدو(فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
ية، والغاية ىي إعبلء كلمة اهلل عز وجل، وإذا ٚتعت بُت ىذه الكلمة وىي قوؿ النيب ا١تبلقاة وإ٪تا الفعل والغا
، مع حث النيب صلى اهلل عليو وسلم على ٘تٍت الشهادة يتضح )ال تتمنوا لقاء العدو(صلى اهلل عليو وسلم: 

ُ    ا١تعٌت، فإف الشخص إذا ٘تٌت الشهادة ورغب فيها فمعٌت ذلك أنو ٬تـز ُب نفسو إذا و جد  موجبها فإنو ال                                                                      
ينكص على عقبيو، وليس معٌت ذلك أنو يبحث ويتمٌت لقاء العدو فإف ىذا منهي عنو، ومن عرؼ ىذين 
ا١تعنيُت ا٨تل عنده شيء كثَت من اإلشكاؿ، ولذلك ذكر ابن رجب ُب جامع العلـو واٟتكم قاؿ: إف قوؿ 
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معناه ماض حكمو ال ماض الفعل، بدليل ، قاؿ: )اٞتهاد ماض إٔب قياـ الساعة(النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
                                   ً                                                        أف النيب صلى اهلل عليو وسلم تركو أحيان ا وُب عهد عيسى بن مرٙب يًتؾ بالكلية ال يكوف ىناؾ جهاد مع أف 

، )من مات وٓب ٭تدث نفسو بالغزو مات على شعبة من النفاؽ(اٟتكم باقي. فلدلنا ذلك على أف ا١تراد بأف 
وجبو الشرعي فإنو ال ٯتتنع، ىذا ا١تراد، وال يلغي حكمو فإف طوائف من أنو ٭تدث نفسو أنو إذا وجد م

                                                                           ُ              ا١تنتسبُت إٔب اإلسبلـ ُب ىذا الوقت ألغوا ىذا اٟتكم بالكلية، وىذا باطل، وُب ا١تقابل أ ناس نسبوا ٢تذه 
                              ً           الشعَتة ما ليس منها وظنوه جهاد ا وليس منو.

جل العافية وأال يكوف ىناؾ فنت، فإف ىذا مقصود واسألوا اهلل عز و  :(وسُلوا اهلل العافيةَ ) قولو:
شرعي من مقاصد الشرع أال يكوف ىناؾ قتاؿ، ولذلك فإف ا١تقصود من اٞتهاد إعبلء كلمة اهلل عز وجل 

 وليس القتل.
ُ                                               فإذا و جد ا١توجب فإنو ٬تب على الشخص أف يصرب، وىنا مسألة  :(فإذا َلقيتُموىم فاصِبُروا) قولو:      

 اٞتهاد وا١تقاتلة تكوف واجبة ُب أربعة مواضع: قاؿ أىل العلم: إف
                  ً                      قاؿ عطاء: كاف واجب ا عليهم دوف من عداىم.  -رضواف اهلل عليهم–ا١توضع األوؿ: على الصحابة 

 فالصحابة كلهم كاف ٬تب عليهم ىذا األمر، وأما من عداىم فقد خفف اهلل عنهم.
ف ينكص على عقبيو فيكوف ُب حقو ا١توضع الثا٘ب: إذا التقى الصفاف فإنو ٭تـر على الشخص أ

     ً  واجب ا.
: أمر اٞتهاد موكل لؤلئمة -رٛتو اهلل–ا١توضع الثالث: إذا أمر اإلماـ بو، وقد قاؿ اٟتسن البصري 

ً         وإ٪تا يقاتل بأمرىم. فإذا أمر إماـ ا١تسلمُت ووٕب أمرىم بو فإنو يكوف واجب ا، يعٍت أمر بو شخص ا بعينو.                 ً                                                                    
الدفع، حينما يهجم أشخاص على ببلد ما ويقتلوهنم ويستبيحوف ا١توضع الرابع: ُب حاؿ جهاد 

 أموا٢تم وأعراضهم فيجب على أىل تلك البلد فقط اٞتهاد.
أي ٖتت األسباب اليت تكوف فيها وىذا من  :(واعَلموا أف الجّنَة تحَت ظالِؿ السُّيوؼِ ) قولو:

 ببلغة النيب صلى اهلل عليو وسلم.
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 :الكتاب، وُمجِري السّْحاِب، وىاِزـَ األحزاب. اىزْمُهم، وانُصرنا عليهم(اللهّم ُمنِزَؿ ) قولو:
ىذا من دعاء النيب صلى اهلل عليو وسلم الذي يدعو بو للغلبة على العدو، وىو من سؤاؿ اهلل عز وجل 

 والتوسل إليو بأفعالو سبحانو وتعأب.
 *** المتن ***

؛ أفَّ رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم -ورضي اهلل عن-عن سهل بن سعٍد السَّاعدي  - ٖٓٗ
)رباُط يوـٍ في سببِل اهلل خيٌر من الدُّنيا وَما عليها، وموِضُع سوِط أحدِكم من الجنَِّة خيٌر من الدُّنيا قاؿ: 

 .وما عليها، والرَّوحُة يروُحها العبُد في سبيِل اهلل، أو الَغْدوُة خيٌر من الدنيا وما فيها(
 :*** الشرح ***

 ا اٟتديث ُب فضل اٞتهاد.ىذ
 مفردات الحديث:

نيا وَما عليها) قولو: الرباط ىو اٟتراسة، وقد جاء من  :(رباُط يوـٍ في سببِل اهلل خيٌر من الدُّ
، قاؿ: ألف ُب الرباط حفظ )إف الرباط أفضل من القتاؿ(أنو قاؿ:  -رضي اهلل عنهما–حديث ابن عمر 

استباحة للدماء. فقاؿ: إنو أفضل، فرجح ابن عمر وىو قوؿ كثَت من ١تهج ا١تسلمُت، وأما القتاؿ فإف فيو 
أىل العلم أف الرباط أفضل، وا١تراد بالرباط اٟتراسة، فمن قاـ على حراسة ا١تسلمُت حراسة أعراضهم، 

يقـو                                  ً                                    ً                       وأموا٢تم، ودينهم، فإنو يكوف مرابط ا ُب سبيل اهلل، والرباط قائم ْتمد اهلل كثَت ا، وما زاؿ كثَت من الناس
هبذا العمل حىت ُب داخل ببلد ا١تسلمُت، وال يلـز أف يكوف على الثغور البعيدة فقط فإف الثغور متعددة، وكل 
ىذا يدخل ُب الرباط، وأىل العلم عددوا وظائف كثَتة ُب ىذا الزماف تسمى من الرباط، وىذا يدلنا على أف 

 ىذا الفعل وىذا األجر ٓب يتعطل بعد ْتمد اهلل.
وىذا يدؿ على أف الدنيا وما  :(وموِضُع سوِط أحدِكم من الجنَِّة خيٌر من الدُّنيا وما عليها) قولو:

فيها كلها حقَتة وىينة عند نعيم اٞتنة وما فيها، وإف ما ُب اٞتنة يشابو الدنيا ُب األٝتاء، وأما ُب اٟتقائق فإف 
           ً     ً      ً     ً   بينهما بون ا كبَت ا وفرق ا شاسع ا.
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الروحة أي بعد  :العبُد في سبيِل اهلل، أو الَغْدوُة خيٌر من الدنيا وما فيها( والرَّوحُة يروُحها) قولو:
الزواؿ، والغدوة تكوف ُب الصباح، خَت من الدنيا وما فيها وىذا من الفضل العظيم الذي ينتدبو اهلل عز وجل 

 ١تن بذؿ نفسو ُب سبيل اهلل.
 *** المتن ***

-)انتدَب اهلل عن أبي ُىريرة رضي اهلل عنو، عن النبّي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  - ٗٓٗ
ِلمن خرَج في سبيلو. ال ُيخرُِجو إال جهاٌد في سِبيلي، وإيماٌف بي، وتصِديٌق  -ولمسلٍم: تضّمن اهلل

منو، نائاًل ما ناَؿ من أجٍر برُسولي فهو عليَّ ضاِمٌن أف ُأدِخُلو الجنَة، أو أُرجَعو إلى َمسَكِنو الذي خرَج 
 .أو غنيمٍة(

كمَثل الصَّائِم -واهلل أعلُم بمن ُيجاىُد في سبيل اهلل -)َمثُل الُمجاىِد في َسبيل اهلل ولمسلم: 
 .القائِم، وتوكََّل اهلل للمجاىِد في َسِبيلو، إف توفّاه أف يُدِخلو الجنَة، أو يُرِجعو َسالًما مع أجٍر أو َغنيمٍة(

 :*** *** الشرح
 فقو الحديث:

ُب فضل من خرج ُب سبيل اهلل عز وجل، وأىل العلم ١تا  -رضي اهلل عنو–ىذا حديث أيب ىريرة 
تكلموا عن ا٠تارج ُب سبيل اهلل عز وجل بينوا أف بعض ىذه األحاديث تشمل نوعُت من ا٠تروج ُب سبيل 

 اهلل:
     ً         جهاد ا مقاتلة.ا١تعٌت األوؿ: وىو ا١تعٌت األصلي وىو ا٠تروج ُب سبيل اهلل 

ا١تعٌت الثا٘ب: ا١تعٌت العاـ للجهاد، وىو ما ثبت ُب مسند اإلماـ أٛتد بإسناد صحيح أف النيب صلى 
، فدؿ ذلك على أف من اٞتهاد )جاىدوا ا١تشركُت بأنفسكم، وأموالكم، وألسنتكم(اهلل عليو وسلم قاؿ: 

كما قاؿ ابن عباس وىو –ُب سبيل اهلل  اللساف بالعلم والتعلم، ولذلك يقوؿ أىل العلم: إنو ٦تا يلحق
ا٠تروج إٔب اٟتج. ولذلك ٬توز إعطاء من ٓب ٭تج من الزكاة فيكوف من مصرؼ ُب سبيل  -مشهور ا١تذىب



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٚٓٔ
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اهلل، وكذلك ُب معناه من خرج ُب طلب العلم، وٖتصيلو، والبحث عن أىلو، وقد ثبت عن النيب صلى اهلل 
 ه أف طلب العلم من ا٠تروج ُب سبيل اهلل.عليو وسلم كما ُب حديث أيب الدرداء وغَت 

 *** المتن ***
)ما ِمن مكُلوـٍ ُيْكَلم في سبيِل اهلل، وعنو قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  - ٘ٓٗ

، والريُح: ريُح المسِك(  .إال جاَء يوـَ القيامِة وَكْلُمو َيْدِمي، اللوُف: لوُف دـٍ
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
 أي ٣تروح. :(ما ِمن مكُلوـٍ ) قولو:
 أي ٬ترح ُب سبيل اهلل. :(ُيْكَلم في سبيِل اهلل) قولو:

 فقو الحديث:
ً               ا١تسألة األؤب: استدؿ هبذا اٟتديث على أف النجاسات اليت ٗترج م ن م ن ق تل شهيد ا، شهيد معركة        ُ    َ   ِ                                                     

عليو ال ٬تب إزالتو، وما عداه من     ُ       ً                                ً                أو ق تل مظلوم ا، فا١تذىب يلحقوف بو من قتل مظلوم ا أف الدـ الذي 
 النجاسات من البوؿ والغائظ فيجب إزالتو.

ا١تسألة الثانية: أف ىذا اٟتديث يدؿ على أف اهلل عز وجل ٭تب أف يرى أثر العبادة ُب عبده، 
ُ  ً                     ً ولذلك فإف اهلل عز وجل يباىي بأىل ا١تشعر وبأىل ا١توقف؛ ألهنم أتوا ش عث ا غ رب ا ويلبسوف لباسهم معين     ً   ُ ا فأثر                                                            

 العبادة ٦تا ٭تبو اهلل عز وجل.
 *** المتن ***

قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنو-عن أبي أيوب األنصاري  - ٙٓٗ
 . أخرجو مسلم.)َغْدوٌة في سبيِل اهلل أو َرْوحٌة، خيٌر مما طلعْت عليو الشَّمُس، وَغَرَبْت(وسلم: 

 :*** الشرح ***
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وىو ُب معٌت اٟتديث السابق حديث سهل بن سعد  -رضي اهلل عنو–ىذا حديث أيب أيوب 
 الساعدي، أف الغدوة ُب سبيل اهلل أو الروحة خَت ٦تا طلعت عليو الشمس من الدنيا وما غربت عليو.

 *** المتن ***
قاؿ: قاَؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  -رضي اهلل عنو-عن أنِس بن مالٍك  - ٚٓٗ

 . وأخرجو البخاري.اهلل أو َرْوحٌة، خيٌر من الدُّنيا وما ِفيها( )َغْدوٌة في سبيلِ 
 :*** الشرح ***

 ىذا مثل اٟتديث السابق.
 *** المتن ***

قاؿ: خرْجنا مع رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنو-عن أبي قَتادة األنصارّي  - ٛٓٗ
)َمْن قتَل قِتياًل، لو عليو بينٌة، و وسلم: فقاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل علي -وذكر قصةً -وسلم إلى ُحنين 

 قالها ثالثًا. فلو سلُبو(
 :*** الشرح ***

ُب حكم السلب، وا١تراد بالسلب ىو ما على ا١تقتوؿ من  -رضي اهلل عنو–ىذا حديث أيب قتادة 
نو ال لباس أو حلية أو سبلح أو كاف يركبو من خيل و٨توىا دوف ما كاف لو من نفقة أو خيمة و٨تو ذلك فإ

         ً  يكوف سلب ا.
 مفردات الحديث:

ُب ىذا اٟتديث يبُت النيب صلى اهلل عليو وسلم  :(َمْن قتَل قِتياًل، لو عليو بينٌة، فلو سلُبو) قولو:
              ً                                                                            أف من قتل قتيبل  بنفسو ىو الذي قتلو أو أجهز عليو بشرط أف يكوف ُب حرب، وليس ُب حاؿ إدبار، أو ُب 
حاؿ أكل وشرب من ا١تقتوؿ، أو ُب حاؿ رمي من القاتل، الذي يرمي بالسهاـ ليس لو السلب، وإ٪تا يكوف 

فهنا يكوف للقاتل حق السلب، فيأخذ كل ما على ا١تقتوؿ من حلية وما كاف يركبو  ُب حاؿ مواجهة بُت اثنُت
مس من ا١تغاٖب. ُ             من خيل فإنو ٬توز لو فيكوف ذلك حق ا لو، وال يدخل فيما ٮت                      ً                               
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 .)فلو سلبو(                                  ً                  أي قاؿ اٞتملة كاملة، وقيل: قا٢تا ثبلث ا أي اٞتملة األخَتة:  :(قالها ثالثًا) قولو:
 *** المتن ***

قاؿ: أَتى النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم عيٌن ِمن  -رضي اهلل عنو-عن سَلمة بن األكوَع  - ٜٓٗ
فجلَس عند أصحابو يتحدَُّث، ثم انفتَل. فقاؿ النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم:  -وىو في سفرٍ -الُمشركين 

 . فقتلُتو. فنفَّلني سلبو.)اطلُبوه، واقتُلوه(
 .)لو سلُبو أجمُع(فقالوا: ابُن األكوع. قاؿ:  الرجَل؟()َمن قتَل وفي روايٍة فقاؿ: 

 :*** الشرح ***
ً   وكاف رجبل  عد اء، سريع ا١تشي جد ا. -رضي اهلل عنو–ىذا حديث سلمة بن األكوع                 ّ   ً         

 مفردات الحديث:
أي جاء رجل من ا١تشركُت  :(: أَتى النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم عيٌن ِمن الُمشركين) قولو:

 جاسوس.
 أي النيب صلى اهلل عليو وسلم. :(وىو في سفرٍ ) قولو:
 ٍب خرج. :(ثم انفتلَ ) قولو:
عرؼ بو النيب صلى اهلل عليو وسلم  :فقاؿ النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم: )اطلُبوه، واقُتلوه() قولو:

 إما بوحي أو بغَت ذلك، فقاؿ سلمة ُب غَت ىذا اٟتديث: فتبعتو. وكاف ذاؾ الرجل ٯتشي على دابتو، حىت
وصلت إٔب فخذ ناقتو ٍب إٔب يدىا ٍب أخذت بزمامها، من سرعتو كاف يسبق الناقة وىي ٘تشي، معروؼ 

من العدائُت، وىو الذي أدرؾ العرنيُت، ولو أكثر من قصة، وىو من  -رضي اهلل عنو–سلمة بن األكوع 
ّ   أسانيد البخاري الثبلثية؛ ألنو ع م ر   ُ كوع أدركو ٍب احتز رأس . فا١تقصود أف سلمة بن األ-رضي اهلل عنو–                            

 ذلك العُت الذي ٕتسس على النيب صلى اهلل عليو وسلم.
 أي قاؿ سلمة: فقتلتو. :(فقتلُتو) قولو:
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                                    ً                            قولو: فنفلٍت: أي أعطا٘ب إياه وليس واجب ا، وقلنا قبل قليل: إف السلب  :(فنفَّلني سلبو) قولو:
اتلة، أما لو ٓب يكن مقاتلة فهنا ال توجد مقاتلة يكوف لو من غَت تنفيل يعٍت من غَت نافلة فيما لو كاف ُب مق

فالسلب ىنا إ٪تا ىو تنفيل من النيب صلى اهلل عليو وسلم، فهو من باب إكراـ النيب صلى اهلل عليو وسلم لو، 
ُ              ً                                                                  فهو من باب اٞت عل إف كاف سابق ا أو من باب ا١تعٌت والتنفيل من النيب صلى اهلل عليو وسلم لو، ولذا قاؿ:              

 أعطا٘ب إياه فوؽ حقي. نفلٍت. أي
ُ              فقالوا: ابن  األكوع. قاؿ:  وفي روايٍة فقاؿ: )َمن قتَل الرجَل؟() قولو: ىذه  :)لو سلُبو أجمُع(          

 اٞتملة فيها مسألتاف:
ا١تسألة األؤب: أنو ال بد من اإلثبات، ومشهور ا١تذىب أف اإلثبات يكوف ٔتا تثبت بو األمواؿ إما 

 برجل وٯتُت، فبل بد من اإلثبات.برجلُت أو برجل وامرأتاف، أو 
، أتى هبا )لو سلبو أٚتع(ا١تسألة الثانية: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا قالوا: ابن األكوع. فقاؿ: 

)اللهم منزؿ الكتاب، من باب السجع، ومثلو ُب اٟتديث السابق حينما قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
السجع إ٪تا أتى بو النيب صلى اهلل عليو وسلم من غَت تكلف، ٓب ، ىذا و٣تري السحاب، وىاـز األحزاب(

يقصد التكلف فيو، وإال فقد هنى النيب صلى اهلل عليو وسلم عن سجع كسجع الكهاف، فالذي يكوف من 
                  ً        ً               ً                                              غَت تكلف ويكوف قليبل  ليس كثَت ا فإنو ليس داخبل  ُب النهي، وأما التكلف ُب السجع ُب عدده بأف يكوف 

                        ُ                                                           مسجوعة، أو ُب ألفاظو بأف ي غرب فيأٌب بألفاظ غريبة، أو يأٌب بألفاظ متكلف فيها فهذا الذي اٞتمل كلها 
النهي كما جاء ُب البخاري من حديث ابن عباس من النهي عن  -رضواف اهلل عليهم–ثبت عن الصحابة 

 السجع.
 *** المتن ***

اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: بعَث رسوُؿ  -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بِن ُعمر  - ٓٔٗ
سريًة إلى نجٍد، فخرجُت فيها، فأصبنا إباًل وغنًما، فبلغْت ُسهَمانُنا اثني عشر بعيًرا، ونفَّلنا رسوُؿ اهلل 

 صلى اهلل عليو وسلم بعيًرا بعيًرا.
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 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

النجود ثبلث كما ذكرىا الفقهاء؛  :(بعَث رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم سريًة إلى نجدٍ ) قولو:
ً                  ُ                    ألف لكل واحدة من ىذه النجود حكم ا ُب باب اٟتج، وذكرىا أيض ا علماء ا٢تيئة ٦تن ي عٌت بذكر ا١تناط، فإف                         ً                              

 النجو ثبلثة: 
                                            ً       األوؿ: ٧تد العراؽ، فإهنا من الكوفة وما كاف دون ا منها.
مكة ومنها ا١تنطقة اليت ٨تن فيها فإهنا تسمى الثا٘ب: ٧تد اٟتجاز، فإهنا ما قابل ا١تدينة ومكة أو قابل 

 ٧تد اٟتجاز.
                          ً                                                      الثالث: ٧تد اليمن، ىي تقريب ا اآلف بيشو وجزء من وادي الدواسر ىذه تسمى ٧تد اليمن؛ ألف 

 النجد ىي ما انبسط من األرض وكاف ال جباؿ فيو.
ىذه النجود الفقهاء يذكروهنا ُب باب اٟتج يقولوف: إف ٧تد العراؽ مهلهم من ذات عرؽ، وأما ٧تد 
اٟتجاز و٧تد اليمن فإف مهلهما يكوف من قرف ا١تنازؿ، ىذه ا١تسألة مشهورة عند أىل العلم، وقلت ىذا 

ؽ، وكاف سرية لغطفاف، الكبلـ ألف ىذا النجد اليت جاءت ُب حديث عبد اهلل بن عمر إ٪تا كانت ٧تد العرا
 .-رضي اهلل عنو–وكاف الوإب عليهم أبو قتادة 

الغنائم إذا قاتل الناس فإف ٢تم  :(فأصبنا إباًل وغنًما، فبلغْت ُسهَمانُنا اثني عشر بعيًرا) قولو:
 حالتُت:

ا                                                    ً                  ُ          اٟتالة األؤب: أف يأخذوا أجرة على قتا٢تم فبل يستحقوف شيئ ا من الغنائم؛ ألهنم أ جراء، وإ٪ت
 يستحقوف التنفيل.

اٟتالة الثانية: أف يكونوا ٓب يأخذوا أجرة فإهنم إذا غنموا استحقوا الغنيمة فتقسم بينهم بعد استخراج 
                                     ُ                                               ا٠تمس، فالغنيمة كانت قبل اإلسبلـ وىي ما ي كسب من اٟترب ُب أثناء اٟترب، قبل اإلسبلـ كانت ٤ترمة 

أ ل ون ك  ع ن  األ  نػ ف اؿ  ق ل  األ  نػ ف اؿ  ل ل و  }لنا الغنائم، قاؿ تعأب: على األمم قبلنا ٍب ١تا جاء اإلسبلـ أباح اهلل  ُ   ِ  ِ  ي س    َ  ْ َ ْ    ِ  ُ  ِ   َ  ْ َ ْ    ِ  َ   َ  َ  َُ  ْ  َ
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ُ   ِ و الر س وؿ   ء  ف أ ف  ل ل و  ٜت  س و  و ل لر س وؿ  و ل ذ ي ال ق ر ىب  }[، وقاؿ تعأب: ٔ]األنفاؿ:  { َ     ت م  م ن  ش ي  ْ  َ و اع ل م وا أ ٪ت  ا غ ن م   ُ  ْ    ِ  َِ   ِ   ُ    ِ َ   ُ َ ُ ُ   ِ  ِ     ََ   ٍ  ْ  َ   ْ  ِ  ْ  ُ ْ  َِ   َ   َ    ُ  َ ْ  َ 
ِ  و ال ي ت ام ى و ال م س اك ُت    ِ   َ  َ  ْ َ    َ ْ   ِ     ِ و اب ن  الس ب يل  إ ف  ك ن ت م  آم ن ت م  ب الل و   َ  ْ َ َ   ُْ  َ   ْ  ُْ  ُ   ْ  ِ  ِ  ِ       ِ [، فأبيحت الغنائم ولكن قبل الغنائم ٔٗ]األنفاؿ:  { َ ْ 

يؤخذ ا٠تمس، وتكوف ا٠تمس هلل ولرسولو، فيأخذ النيب صلى اهلل عليو وسلم منها نفقتو، فقد كاف النيب 
د عليها فليست من باب التكثر وإ٪تا صلى اهلل عليو وسلم إذا جاءت الغنائم أخذ منها نفقتو سنة وٓب يز 

يأخذ نفقتو فقط؛ ألنو ال ٖتل لو الزكاة فيأخذ من الغنائم، وما زاد عن ذلك صرفو ُب مصاّب ا١تسلمُت عامة، 
ىذا ا٠تمس فيكوف ُب مصاّب ا١تسلمُت العامة، ويكوف آلؿ بيت النيب صلى اهلل عليو وسلم منو كفايتهم وال 

بعة األٜتاس األخرى تقسم بُت ا١تقاتلُت، وسيأٌب كيف تقسيمها، و٬توز بعد ُ                        ي زادوف عن كفايتهم، واألر 
            ُ                                                                    ً       التقسيم أف ي نفلوا من ا٠تمس، يأٌب وٕب األمر فيقوؿ: ا٠تمس ىذا سوؼ أزيد كل واحد منكم شيئ ا. ىذا 

ف                                                      ً                                  الذي حدث مع الصحابة، فإف كل واحد منهم أخذ اثٍت عشر بعَت ا بعد قسموا بينهم األربعة األٜتاس فكا
ُ                     نصيب كل واحد ثبلثة عشر بعَت ا، طبع ا غنموا إببل  وغنم ا، فأين ذىبت الغنم؟ ع دلت كل عشر من الغنم                       ً     ً            ً     ً                         
ً                              ببعَت، فإذا كاف نصيب الواحد اثٌت عشر بعَت ا، ولو أراد أف يأخذىا غنم ا ستكوف مائة وعشرين شاة، وقد                          ً                                      

دة من اإلبل، وُب القسمة ُب باب سبقت معنا ُب باب اٟتج، ُب األضحية واٟتج السبع من الغنم عن واح
                                               ُ           اٞتهاد العشر من الغنم عن واحد من اإلبل؛ ألف ىنا ي نظر للقيمة.

قيل الذي نفلهم ىو أمَتىم أبو قتادة  :(ونفَّلنا رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بعيًرا بعيًرا) قولو:
                                                                             ُ             وأقره النيب صلى اهلل عليو وسلم وىو الصحيح، وقيل: إنو النيب صلى اهلل عليو وسلم وإ٪تا ن سب لو ُب ىذا 

 اٟتديث من باب نسبة اإلقرار، فتكوف سنة تقريرية.
 *** المتن ***

األّولين واآلِخرين يُرَفُع  )إذا جمَع اهللوعنو، عن النبّي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  - ٔٔٗ
 .لكّل غادٍر لواٌء. فُيقاؿ: ىذه َغْدرُة ُفالف بِن فالٍف(

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٖٔٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

أي إنو إذا جاء يـو القيامة فإنو  :(إذا جمَع اهلل األّولين واآلِخرين يُرَفُع لكّل غادٍر لواءٌ ) قولو:
عل على رأسو يراه الناس ي كتب فيها: ىذه غدرة  ُ                        ُ                    ي رفع لكل غادر أي فعل الغدر ُب الدنيا لواء، يرفع لواء ٬ت                                                      ُ

 فبلف بن فبلف.
ىذا اٟتديث ذكره ا١تصنف ومثلو الفقهاء ُب باب اٞتهاد؛ ألف ا١تقصود منو النهي عن قتل غَت 

ف، وا١تعاىدوف، والذميوف، فإنو ٭تـر قتل ىؤالء الثبلثة، وقتلهم من الغدر احملـر الذي احملاربُت وىم ا١تستأمنو 
  ُ                              ر تب عليو عقوبة ومنها ىذا اٟتديث.

 *** المتن ***
وعنو أف امرأًة ُوِجدْت في بعِض مغازي النبّي صلى اهلل عليو وسلم مقتولًة. فأنكَر  - ٕٔٗ

 والصّْبياف. رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قتَل النساءِ 
 :*** الشرح ***

 فقو الحديث:
ىذا اٟتديث يدؿ على أف قتل النساء والصبياف مثلهم العباد الذين يكونوف ُب معابد اليهود 
والنصارى ومثلهم كبار السن فإنو ال ٬توز قتلهم، وقد صح النهي عنهم ُب حديث أيب بكر، وُب حديث 

                             ً                           َتىم ومن قتلهم فإنو يكوف غادر ا فَتفع لو لواء يـو القيامة.غَته فبل ٬توز قتل النساء وال الصبياف وال غ
 *** المتن ***

؛ أف عبَد الرحمن بَن عوٍؼ، والزبيَر بن العواـ، -رضي اهلل عنو-عن أنس بِن مالٍك  - ٖٔٗ
أيتُو َشَكَيا الَقْمَل إلى رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم في َغزاٍة لهما، فرخَّص لهما في قميِص الحريِر، ور 

 عليهما.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
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أف عبَد الرحمن بَن عوٍؼ، والزبيَر بن العواـ، َشَكَيا الَقْمَل إلى رسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو ) قولو:
ألنو كانت فيهما حكة، وُب ىذا  :(وسلم في َغزاٍة لهما، فرخَّص لهما في قميِص الحريِر، ورأيُتو عليهما

اٟتديث أنو كاف فيهما قمل، وُب بعض الروايات أنو كاف فيهم حكة، وجاء ُب بعض الروايات أف ذلك كاف 
ُب حرب، وىذا ىو سبب إيراد ا١تصنف ٢تذا اٟتديث ُب باب اٞتهاد، فدؿ ذلك على أف لبس اٟترير 

لقمل، واٟتكة، واٟترب، فإهنا جائزة، وقد بوب البخاري للحاجة وىي الثبلثة أمور اليت ذكرهتا قبل قليل: ا
 على ىذا اٟتديث باب لبس اٟترير ُب اٟترب.

 *** المتن ***
قاؿ: كانْت أمواُؿ بني النَِّضير مما َأفاَء اهلل  -رضي اهلل عنو-عن عمر بن الخطَّاب  - ٗٔٗ

لرسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  على رُسولو مّما لم يُوجِف المسلموف عليو بخيٍل وال رِكاٍب، وكانتْ 
خالًصا، فكاف رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يعِزُؿ نفقَة أىِلو سنًة، ثم يجعُل ما بقي في الُكَراِع 

 والسّْالِح؛ ُعّدًة في سبيِل اهلل عز وجل.
 :*** الشرح ***

             ً  اهلل عز وجل فيئ ا  ُب نوع ثاف من األمور اليت ٬تعلها -رضي اهلل عنو–ىذا حديث عمر بن ا٠تطاب 
للمسلمُت وىو ما كسبو ا١تسلموف من غَت قتاؿ بأف يهرب عنهم أصحابو فيًتكوه ٢تم، أو بأف يصطلحوا عليو 

 بصلح و٨تو ذلك.
 مفردات الحديث:

 اليت ّتانب ا١تدينة. :(كانْت أمواُؿ بني النَِّضير) قولو:
يست اإلضافة إضافة ملك وإ٪تا ل :(وكانْت لرسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم خالًصا) قولو:

اإلضافة إضافة اختصاص، ولذلك بعض الناس يزعم أف خيرب إ٪تا ىي مَتاث بعد النيب صلى اهلل عليو وسلم 
١تن ورثو من أبناء أخيو، أو يكوف بعضو لبناتو وىو الثلثاف، وىذا غَت صحيح، فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم 

                           ً       ومنها أرض فدؾ، فلم يورث شيئ ا عليو  -رضي اهلل عنو–أبو بكر            ً                     ٓب يورث شيئ ا، وىذا الذي استدؿ بو



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖ٘ٔٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

الصبلة والسبلـ، فقولو: لرسوؿ اهلل. ليست البلـ الـ ملكية وإ٪تا الـ اختصاص، فالنيب صلى اهلل عليو وسلم 
 ٮتتص هبا فيأخذ منها نفقتو، ويصرؼ الباقي ١تصاّب ا١تسلمُت.

إ٪تا يأخذ نفقة السنة، وىذا  :(م يعِزُؿ نفقَة أىِلو سنةً فكاف رسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسل) قولو:
                         ً                                                                      يدلنا على أف من استحق ماال  ُب شيء فإ٪تا يأخذ بو يأخذ منو بقدر نفقتو سنة، ومثلو قلنا: ُب باب الزكاة 
ً                                                                   فإنو ي عطى من احتاج واحد ا من األمور ا٠تمسة اليت ذكرناىا من طعاـ وشراب وكسوة ولباس وسكٌت ونكاح                   ُ     

                           ُ                                                          ات حياة، األمور الثبلثة األؤب ي عطى منها مؤنة سنة ُب لباسو وكسوتو وُب مطعمو وشرابو وُب كراء وضروري
 بيتو سنة من الزكاة.

عل من مؤنة القتاؿ وما فيو (ثم يجعُل ما بقي في الُكَراِع والسّْالحِ ) قولو: ُ                           : ُب الكراع أي ما ٬ت                   
 مصلحة عامة.
 وىذه حالية أي ألجل أف تكوف عدة ُب سبيل اهلل. :(ُعّدًة في سبيِل اهلل عز وجل) قولو:

 *** المتن ***
قاؿ: أجرى النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم ما  -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بِن ُعمر  - ٘ٔٗ

ُضمّْر من الخيِل: من الَحْفياء إلى ثنيِة الَوداع، وأجرى ما لم ُيضمَّر: من الثنيِة إلى مسجِد بني زُرَيق. 
 عمر: وكنُت فيمن أجرى. قاؿ ابنُ 

قاؿ ُسفياف: من الَحْفياء إلى ثنيِة الوداع: خمسُة أمياٍؿ، أو ستٌة. ومن ثنيِة الوداع إلى مسجِد 
 بني زُريق: ِميٌل.

 :*** الشرح ***
 ُب مسألة السبق الذي يكوف بُت ا٠تيل. -رضي اهلل عنهما–ىذا حديث عبد اهلل بن عمر 

 مفردات الحديث:
 :(النبيُّ صلى اهلل عليو وسلم ما ُضمّْر من الخيِل: من الَحْفياء إلى ثنيِة الَوداعأجرى ) قولو:

نع من العلف وال تعطى إال قوهتا فقط  ُ                                 ا٠تيل ا١تضمرة ىي اليت ت عطى علف ا كثَت ا حىت تسمن، ٍب بعد ذلك ٘ت                       ً      ً       ُ                   



 

 
 

ٖٔٔ
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 شرح عمدة األحكاـ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ذلك فبل تعطى إال  فتنحت بعد ذلك ولكنها تكوف قوية البدف بسبب ىذا الفعل، حينما ٘تنت ٍب تنحف بعد
قوهتا الذي يكفيها فإهنا تكوف أقوى وأجلد من غَتىا من ا٠تيل وتسمى ا٠تيل ا١تضمرة، ولذلك النيب صلى 

 اهلل عليو وسلم أجراىا من اٟتفياء إٔب ثنية الوداع، جعل السبق فيها ٜتسة أمياؿ يتسابقوف عليها.
                    ً          ٓب تضمر يعٍت أضعف بدن ا من األؤب.وىي ا٠تيل األخرى اليت  :(وأجرى ما لم ُيضمَّر) قولو:
 أي ٦تن ركب ىذه ا٠تيل، وجرى عليها. :(قاؿ ابُن عمر: وكنُت فيمن أجرى) قولو:

 فقو الحديث:
ا١تسألة األؤب: استدؿ البخاري هبذا اٟتديث على أنو ٬توز تسمية ا١تسجد باسم من بناه، أو باسم 

ُ    من ىو فيهم، فإف ىذا ا١تسجد ٝتي ٔتسجد بٍت ز ريق فيجوز نسبة ا١تسجد ١تن بناه أو ألىل اٟتي الذين                                       
 يسكنوف ّتانبو و٨تو ذلك من قومهم.

)ال سبق إال ا١تسألة الثانية: فيو دليل على جواز ا١تسابقة ُب ا٠تيل، والنيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
وقد ذكرنا أحكاـ ، وذكر منها ا٠تيل، وأىل العلم ُب أمر ا١تسابقة يفصلوف بُت حاالت كثَتة، ُب ثبلث(

 ا١تسابقة ُب كتاب الزاد، ونكتفي ٔتا ذكرتو ىناؾ.
 *** المتن ***

 -وأنا ابُن أربع عشرةَ -وعنو قاؿ: ُعِرْضُت على النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم يوـَ ُأحٍد  - ٙٔٗ
 فأجازني. -وأنا ابُن خمَس عشرةَ  -فلم ُيجزني، وُعِرضُت عليو يوـَ الخندؽِ 

 :*** الشرح ***
 دات الحديث:مفر 

لكي أشًتؾ ُب القتاؿ يـو أحد وأنا  :(ُعِرْضُت على النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم يوـَ ُأحدٍ ) قولو:
 ابن أربع عشرة.
 أي رفض النيب صلى اهلل عليو وسلم أف ٬تيزه للقتاؿ. :(فلم ُيجزني) قولو:



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٖٚٔٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ىذا اٟتديث استدؿ بو  :(فأجازني -وأنا ابُن خمَس عشرةَ  -وُعِرضُت عليو يوـَ الخندؽِ ) قولو:
 الفقهاء على أنو من كاف دوف ىذا السن من الصبياف فإنو ال يشرع لو دخولو ُب مقاتلة وال ُب غَتىا.

 *** المتن ***
وعنو؛ أّف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم َقَسَم في النفِل: للفرِس سهميِن، وللرُجِل  - ٚٔٗ

 سهًما.
 :*** الشرح ***

أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنهما–ذكر الشيخ ىذا اٟتديث حديث عبد اهلل بن عمر 
ً                                                     وسلم قسم ُب النفل: للفرس سهمُت، وللرجل سهم ا. ٨تن قلنا قبل: إف ما يقسم بُت ا١تقاتلُت نوعاف: إما أف                                         

ً                      ع ا، ولكن إ٪تا يكوف بعد يكوف سهم غنيمة، وإما أف يكوف سهم نفل، والفرؽ: أف سهم الغنيمة حق ٢تم ٚتي
إخراج ا٠تمس، وأما النفل فإنو يكوف بناء على مصلحة اإلماـ سواء كاف الرجل ٦تن قاتل أـ ٓب يقاتل، سواء  

 كاف لو أجرة أـ ليس لو أجرة، فالتنفيل أمره واسع وىو موكل للسياسة الشرعية لوٕب األمر.
 مفردات الحديث:

 :(وسلم َقَسَم في النفِل: للفرِس سهميِن، وللرُجِل سهًما أّف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو) قولو:
السهم يعٍت جزء، وللفرس سهمُت، فإذا كاف الرجل يقاتل على فرس كانت لو ثبلثة أسهم، وإف كاف يقاتل 
                                                    ّ                                         على رجليو فإ٪تا لو سهم واحد، والنيب صلى اهلل عليو وسلم نف ل ُب الذىاب بالثلث، ونفل ُب العود بالربع، 

ذي أباحو الفقهاء وقالوا: ال ٬توز الزيادة عليو. ١تا روى اإلماـ أٛتد أف النيب صلى اهلل عليو وسلم نفل وىذا ال
 ُب الذىاب بالثلث وُب العود بالربع. أي بعد إخراج ا٠تمس.

 *** المتن ***
ا وعنو أيًضا؛ أف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم كاف يُنفَُّل بعَض من يبعُث ِمن السراي - ٛٔٗ

 ألنُفِسهم خاّصًة، سوى َقْسِم عامَِّة الجيِش.
 :*** الشرح ***
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 شرح عمدة األحكاـ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

ىذا اٟتديث معناه مثل ما ذكرنا قبل قليل: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم نفل ُب الذىاب وُب 
العودة، فكاف النيب صلى اهلل عليو وسلم إذا ذىب ُب غزوة أرسل بعضهم ١تهمة إما قبل أف يبدأ ُب ا١تقاتلة، 

ّ                         أف ينتهي من ا١تقاتلة لينظر ىل سقط شيء أو ٨تو ذلك، فكاف ي نف ل أي يعطيهم فوؽ سهمهم ُب أو بعد   ُ                                                      
                                                 ّ                                    الغنيمة، وقد سبق معنا أف النيب صلى اهلل عليو وسلم نف ل ُب الذىاب بالثلث وُب العودة بالربع.

 *** المتن ***
اهلل عليو وسلم ، عن النبّي صلى -رضي اهلل عنو-عن أبي ُموسى؛ عبد اهلل بن قيس  - ٜٔٗ

 .)َمن حمَل علينا السّْالح فليَس ِمنَّا(قاؿ: 
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
ىذا يدؿ على أنو ال ٬توز ١تسلم أف يرفع السبلح : َمن حمَل علينا السّْالح فليَس ِمنَّا() قولو:

ً        َ    على مسلم آخر، ويشمل ىذا صور كلها أىل العلم ذكروا أهنم يسموف باحملار بُت ويسموف أيض ا باحملار بُت،              ِ                                                                
فيحارهبم ا١تسلموف فيجوز مقاتلتهم وىؤالء ىم من حارب ا١تسلمُت بقطع طريق ويسمى احملارب، ومن بغى 

، ىذه ثبلثة أوصاؼ: وىو الباغي، وا٠تارجي، واحملارب، وكل ىؤالء النيب صلى اهلل عليهم، ومن خرج عليهم
، إما من باب الوعيد فيًتتب عليو إٍب، أو ليس منا فيجوز مقاتلتو، وكبل ا١تعنيُت )ليس منا(عليو وسلم قاؿ: 

 صحيح.
 *** المتن ***

اهلل عليو وسلم عن قاؿ: سُئل رسوُؿ اهلل صلى  -رضي اهلل عنو-عن أبي ُموسى  - ٕٓٗ
الرجِل: يُقاِتُل شجاعًة، ويُقاتل َحِمّيًة، ويُقاتل رِياًء، أيُّ ذلك في سبيل اهلل؟ فقاؿ رسوُؿ اهلل صلى اهلل 

 .)َمْن قاتَل لتكوف كلمُة اهلل ىي الُعليا، فهو في َسِبيِل اهلل(عليو وسلم: 
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٜٖٔٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

اهلل عليو وسلم عن الرجِل: يُقاِتُل شجاعًة، ويُقاتل َحِمّيًة، ويُقاتل سُئل رسوُؿ اهلل صلى ) قولو:
يقاتل شجاعة؛ ألنو قوي ُب نفسو ومقداـ و٭تب أف يقاتل، ويقاتل ٛتية  :(رِياًء، أيُّ ذلك في سبيل اهلل؟

 لقومو أو ٛتية لراية يقاتل ٖتتها، ويقاتل رياء لَتى الناس مكانو ويسمعوا ٓتربه.
وىذا يدلنا على أمر مهم: أنو  :اتَل لتكوف كلمُة اهلل ىي الُعليا، فهو في َسِبيِل اهلل(َمْن ق) قولو:

                ُ                                        ُ       ُ                       ليس كل من قاتل ي نسب إٔب أف يكوف قتالو ُب سبيل اهلل، وال إذا ق تل أف ي نسب للشهادة، ولذلك بوب 
وما ىو الطريق الذي            ً                                                              البخاري باب ا: باب ال يقاؿ فبلف شهيد. فإنو ال يعرؼ ما ىي هنايتو؟ وما ىو غرضو؟ 

 أدى بو ٢تذا الفعل؟، وبناء على ذلك ٨تكم بأف الشخص فعلو ُب سبيل اهلل بوصفُت:
 الوصف األوؿ: نيتو.

 الوصف الثا٘ب: صفة فعلو.
َ  ً ل ي بػ ل و ك م  أ ي ك م  أ ح س ن  ع م بل  }واهلل عز وجل يقوؿ:   َ   ُ  َ  ْ  َ  ْ  ُ   َ   ْ  ُ َ [، قاؿ الفضيل بن ٕ[ ]ا١تلك: ٚىود: { ] ِ َ ْ ُ 

و وأصوبو. فبل بد من النية أف تكوف لرفع كلمة اهلل، واألمر الثا٘ب: أف يكوف عياض: أحسن العمل أخلص
         ً                                                                                    عملو موافق ا للسنة، ولذلك فإف كثَتين ُب الزماف األوؿ وُب الزماف األخَت يظنوف أف بعض أفعا٢تم من اٞتهاد 

صدوف مكة )أف أقواًما يق: -رضي اهلل عنها–ُب سبيل اهلل وىي ليست كذلك، وقد جاء ُب حديث عائشة 
، ٦تا دؿ على أف بعض )فيهم ا١تؤمنوف(، ٦تا يدؿ على أف فعلهم من العظائم، قاؿ: ليغزوىا فيخسف هبم(

الذين يقاتلوف نيتو طيبة ومع ذلك عوقبوا، فبل بد إذف من الشرطُت: النية بأف يكوف نيتو أف تكوف كلمة اهلل 
            ً                           وسلم مستوفي ا للشروط الشرعية ٢تذا الفعل.ىي العليا، وأف يكوف عملو على سنة النيب صلى اهلل عليو 
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 شرح عمدة األحكاـ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 ٔ٘الشريط: 
 *** المتن ***

 كتاب العتق.
 :*** الشرح ***

 مفردات الحديث:
رٛتو –آخر كتاب من كتاب عمدة األحكاـ ىو كتاب العتق، وا١تصنف  :)كتاب العتق( قولو:

بالعتق من النار، وأف ٗتتم حياة كل                                 ً                        ختم ىذا الكتاب بكتاب العتق تفاؤال  أف اهلل عز وجل ٮتتم حياتو  -اهلل
 من قرأ ىذا الكتاب وتعلمو بالعتق من النار فهو من باب الفأؿ، نسأؿ اهلل عز وجل ذلك.

                                   ً            ُ                   ً                   وا١تراد بالعتق ىو أف ا١ترء إذا ملك قن ا ٍب بعد ذلك ي طلق ملكو فيجعلو حر ا، وىذه من القربات 
بد أف نعرؼ أنو ١تا جاء الشرع ألغى أسباب الرؽ وٓب  العظيمة عند اهلل عز وجل، وقبل أف نتكلم عن العتق ال

 يبق من أسباب الرؽ إال ثبلثة:
 السبب األوؿ: ما كاف من رؽ ُب اٞتاىلية فإنو بقي ُب اإلسبلـ.

 السبب الثا٘ب: ما توالد من رؽ معترب، فبل بد أف يتوالد من رؽ معترب.
                ً              الكفار ليسوا عرب ا؛ ألف العرب ال  السبب الثالث: ىو ما كاف من حرب بُت مسلمُت وكفار وكاف

                                               ُ                                            ٬توز اسًتقاقهم على الصحيح من قوٕب أىل العلم، فإذا أ سر من الكفار أحد فإف اإلماـ ٥تَت فيو بُت أمور: 
ً   بُت القتل، أو ا١تن، أو الفداء، أو االسًتقاؽ، فاإلماـ ٥تَت بُت أربعة أمور، ولذلك ناسب ذكر العتق أيض ا                                                                                           

حد أسبابو ىو اٞتهاد ُب مقاتلة الكفار غَت العرب، وإذا عرفنا سبب الرؽ ٧تد أف بعد كتاب اٞتهاد؛ ألف أ
الشرع قد أوجب العتق ُب مواضع كثَتة من الكفارات؛ ككفارة اليمُت، وكفارة الظهار، وغَتىا من الكفارات، 

دؿ على وأحث على العتق ُب غَت ما حديث فصح عن النيب صلى اهلل عليو وسلم عشرات األحاديث اليت ت
فضل من أعتق رقبة بأف وجدىا ٦تلوكة فاشًتاىا فأعتقها، وقد جاءت أحاديث ُب أحكاـ العتق منها 

 األحاديث اليت ذكرىا ا١تصنف وأو٢تا حديث عبد اهلل بن عمر.



 

  

 الشيخ الدكتور / عبد السالـ الشويعر ٕٖٔٔ

 -حفظو اهلل–ىذه ا١تادة مفرغة وٓب تراجع على الشيخ 

 *** المتن ***
؛ أّف رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن ُعمر  - ٕٔٗ

ـَ عليو قيمَة عدٍؿ، فَأعطى ُشركاَءه )َمن  أعتَق ِشرًكا لو في عبٍد، فكاف لو ماٌؿ يبلُغ ثمَن العبد، قُػوّْ
 .ِحَصصُهم، وَعتَق عليو العبُد، وإال فقد َعَتَق منو ما َعَتَق(

 :*** الشرح ***
 مفردات الحديث:

بلثة أو أربعة أو أكثر فيكوف قد يكوف العبد ٯتلكو اثناف أو ث: (َمن أعتَق ِشرًكا لو في عبدٍ ) قولو:
               ً              ً                                                                   الشخص قد ملك شرك ا فيو، أي جزء ا فيو، فإذا أعتق ا١ترء شركو أي جزأه فإنو يسري على باقيو، فيعتق كامل 

)من أعتق شركا لو ُب عبد فكاف لو العبد، ٬تب أف يعتق كاملو ما يعتق بعضو وإ٪تا يعتق كلو، ولذلك قاؿ: 
 . عدؿ فأعطى شكاءه حصصهم( ماؿ يبلغ ٙتن العبد قـو عليو قيمة

 أي للمعتق ماؿ يبلغ ٙتن العبد. :(فكاف لو ماٌؿ يبلُغ ثمَن العبد) قولو:
ـَ عليو) قولو:  أي قـو العبد عليو. :(قُػوّْ
                   ُ           يعٍت قيمة معتدلة، ي نظر للقيمة. :(قيمَة عدؿٍ ) قولو:
: إف قيمة  القن مائة ألف، وا١ترء ٯتلك نصفو ٜتسُت  :(فَأعطى ُشركاَءه ِحَصصُهم) قولو:         ً                                             لنقل مثبل 

فيقـو العبد كم قيمتو، قيمة عدؿ ليست مبايعة يقـو أنو مائة ألف فالباقي ٜتسُت فيعطي شركاءه الباقُت 
               ً              ً       ىذه ا٠تمسُت وجوب ا، يصبحوا واجب ا عليو.

 ١تن أعتق ا١تبعض.                   ً           أي وعتق العبد كامبل  فيكوف والؤه :(وَعتَق عليو العبدُ ) قولو:
ً                أي وإف ٓب يكن عنده مالو بأف كاف ا١ترء مفلس ا، أو ليس عنده  :(وإال فقد َعَتَق منو ما َعَتقَ ) قولو:                                        

ً   ، يكوف مبعض ا )فقد عتق منو ما عتق(إال ما يكفي مؤنتو وليس عنده ٜتسُت ألف تزيد عن حاجتو قاؿ:            
 اٟتديث الذي بعده قضية االستسعاء.يعٍت العبد إ٪تا يعتق نصفو وال يعتق كلو، وسيأٌب ُب 
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 شرح عمدة األحكاـ
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 *** المتن ***
)َمن أعتَق ، عن النبّي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: -رضي اهلل عنو-عن أبي ُىريرة  - ٕٕٗ

ـَ المملوُؾ قيمَة عدٍؿ، ثم  َشِقيًصا من ممُلوٍؾ، فعليو خالُصو في َماِلِو، فإْف لم يكن لو ماٌؿ، قُػوّْ
 .اسُتسِعي، غيَر مشقوٍؽ عليو(

 :*** الشرح ***
متأخر اإلسبلـ فلذلك نظروا أف حديثو متأخر؛  -رضي اهلل عنو–ىذا حديث أيب ىريرة، وأبو ىريرة 

 ألف ىذا اٟتديث فيو زيادة علم.
 مفردات الحديث:

        ً       ً   ٔتعٌت جزء ا أو شرك ا. :(َمن أعتَق َشِقيًصا) قولو:
أي يعتق عليو من مالو إال ُب حالة واحدة إذا قاؿ  :(من ممُلوٍؾ، فعليو خالُصو في َماِلوِ ) قولو:

 صاحبو وشريكو: أعتقتو معك.
 أي للمالك. :(فإْف لم يكن لو ماؿٌ ) قولو:
ـَ المملوُؾ قيمَة عدؿٍ ) قولو:  يعٍت ينظر لو لقيمة العدؿ. :(قُػوّْ
ء أف يؤمر العبد ىنا الزيادة ُب حديث أيب ىريرة االستسعاء، وا١تراد باالستسعا :(ثم اسُتسِعي) قولو:

                                          ً                     ً         ً                   بأف يسعى ُب عتق الشرؾ الثا٘ب الذي ما زاؿ ٦تلوك ا، ومثاؿ ذلك: أف عبد ا كاف ٦تلوك ا بُت اثنُت، فأعتقو 
أحد٫تا وليس عنده ماؿ ينتقل فتسري سراية العتق إٔب اٞتزء الثا٘ب، نقوؿ: عتق نصفو األوؿ، والنصف الثا٘ب 

ث أيب ىريرة أف العبد يستسعي فيقاؿ لو: أنت عتق منك ٓب يتكلم عنو حديث ابن عمر، لكن جاء ُب حدي
نصفك إذف تستسعي ُب نفسك يعٍت تعمل حىت ٕتمع ا١تاؿ الذي تشًتي بو النصف الثا٘ب فاشًت نفسك 
                ً                                                                           با١تاؿ الثا٘ب وجوب ا على ا١تالك الثا٘ب، الشريك فبل حق للشريك أف ٯتتنع عن ذلك، فيجب عليو أف يبيعو، 

                                                           ً           ه للمعتق األوؿ ُب ىذه اٟتالة، إذف عندنا هبذا الًتتيب: من أعتق شرك ا وكاف لو فهو يستسعي ويكوف والؤ 
ماؿ عتق نصيبو و٬تب عليو تقييم النصيب الثا٘ب إف كاف لو ماؿ، فإف ٓب يكن لو ماؿ عتق نصيبو فقط 
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لكو ويـو                    ً                                                                 والنصف الثا٘ب بقي قن ا يستمر عبد ويكوف انتفاع سيده بو عن طريق ا١تهايأة يعٍت يـو يكوف ُب م
ليس ُب ملكو يذىب يعمل لنفسو ىو حر، ٍب بعد ذلك يستسعي العبد بأف يسعى ُب األرض ويبحث عن 
                                      ُ                                                    ا١تاؿ بالكسب حىت ٭تصل قيمة النصف الثا٘ب في لـز ا١تالك الثا٘ب بقبوؿ قيمة النصف الثا٘ب، فحينئذ يعتق 

 ويكوف والؤه ١تالكو األوؿ، والثا٘ب ليس لو والء.
              ُ                              أي العبد أي ط لب منو أف يسعى ُب عتق شقو اآلخر. :(يثم اسُتسعِ ) قولو:
 أي ال يؤمر بالكلفة ُب ٖتصيل ا١تاؿ وُب ٖتصيل الرزؽ. :غيَر مشقوٍؽ عليو() قولو:

 فقو الحديث:
 استدؿ هبذا اٟتديث على مسألة مهمة وىي مسألة تقوٙب القيميات، ا١تتلفات نوعاف:

 النوع األوؿ: مثلي، وىذا يرد ٔتثلو.
النوع الثا٘ب: قيمي، وىذا ترد قيمتو. والدليل على أف القيمي ترد قيمتو ىذا اٟتديث، فإف ىذا الرجل 
الذي أعتق النصف األوؿ أتلف على الشريك النصف الثا٘ب، أتلف عليو ١تا يصبح الشخص نصفو حر ال 

، نفسو، وعملو، ونشاطو ووقتو، فيجوز لو االنتفاع ُب  النصف، فلذلك أتلف عليو                ً      ً                                                يصبح كمن كاف قن ا كامبل 
)قـو عليو قيمة النصف اآلخر. فهنا ننظر للقيمة، فنقوؿ: كم قيمتو كما قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

                                                       ً                    ً          ، ٦تا يدؿ على التقوٙب، وإ٪تا ا٠تبلؼ ُب قضية ما الذي يكوف مثلي ا وما الذي يكوف قيمي ا، فمشهور عدؿ(
وزونات فقط، وما عدا ذلك فإنو قيمي، فالسيارات قيمية، ا١تذىب أف ا١تثليات إ٪تا ىي ا١تكيبلت وا١ت

ا١تصنوعات قيمية ليست مثلية. والرواية الثانية ُب ا١تذىب وىو الصحيح: أف العربة وا١ترد ُب التفريق بُت ا١تثلي 
من عدمو إ٪تا ىو ٟتكم الناس، بل رٔتا كاف ُب ا١تصنوعات من ا١تثليات ما ىو أدؽ من ا١تكيبلت، فهذا 

ً                                                                             ط ا١تثلي شبيو جد ا أكثر من ا١تكيبلت من األرز والرب، وذلك الصحيح ىي الرواية الثانية واختيار الشيخ البلق               
تقي الدين خبلؼ مشهور ا١تذىب أف ا١تثليات أوسع من أف تكوف مكيبلت أو موزونات وإ٪تا مردىا إٔب 

 علم الناس وعرفهم.
 *** المتن ***
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 قاؿ: دبَّر رجٌل ِمن األنصاِر ُغالًما لو. -عنهمارضي اهلل -عن جابر بِن عبد اهلل  - ٖٕٗ
وفي لفٍظ: بلَغ النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم: أف رُجاًل من أصحاِبِو أعتَق ُغالًما لو عن ُدبٍُر، لم 

 يكن لو ماٌؿ غيُره، فباعو بثمانمائة درىٍم. ثم أرسَل ثمنو إليو.
 :*** الشرح ***

        ّ                                                راد با١تدب ر ىو العبد الذي يعتقو سيده عن دبر يعٍت أف يقوؿ:                         ّ       ىذا اٟتديث ُب بياف حكم ا١تدب ر، وا١ت
ىو ما داـ ُب اٟتياة ىو قن فإذا مت عتق. فيكوف حكمو حكم الوصية، ولذلك فإف العبد ا١تدبر ٮترج من 

 الثلث، ثلث ا١تاؿ على الصحيح من قوٕب أىل العلم.
 مفردات الحديث:

 أي أرسل ٙتنو إٔب ذلك الرجل الذي دبره. :)ثم أرسَل ثمنو إليو( قولو:
 فقو الحديث:

ا١تسألة األؤب: ىذا اٟتديث فيو دليل على مشروعية تدبَت العبد، فتدبَت العبد ىو تعليق عتق العبد 
                                     ً                                                       على الوفاة، إذا مت فقد عتق وما دمت حي ا فإنو ُب ا٠تدمة وا١تلك. ودلنا ذلك على أنو قبل وجود ا١تعلق 

 و أو ُب تدبَته. عليو والشرط فإنو ٬توز لو بيعو، ٬توز لو ىبتو، ٬توز لو الرجوع ُب شرط
ا١تسألة الثانية: ىذا ا١تدبر يكوف من الثلث ألف حكمو حكم الوصية، فبل يكوف من رأس ا١تاؿ مثل 
أـ الولد، فأـ الولد يكوف عتقها من رأس ا١تاؿ وليس من الثلث، وأـ الولد ىي اٞتارية اليت تكوف عبدة للرجل 

          ً             ً        ً                  اء كاف ذكر ا أـ أنثى، حي ا أـ ميت ا، تسمى أـ ولد فبل فيطؤىا سيدىا فتلد منو، ما استباف بو خلقة آدمي، سو 
  ُ                                                                 ت باح وال توىب ٓتبلؼ ا١تدبر، وتكوف من رأس ا١تاؿ ٓتبلؼ ا١تدبر فإنو من الثلث.

                                     ً                                                   ا١تسألة الثالثة: ىذا الرجل الذي دبر غبلم ا لو النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا نظر ٟتالو وجد أف ىذا 
العبد فهو دبر مالو كلو، وىذا ال يصح؛ ألف التدبَت إ٪تا يتجو للثلث  الرجل ليس عنده من ا١تاؿ إال ىذا

 فقط، وىذا يدلنا على الصحيح من قوٕب أىل العلم وىو قوؿ اٞتمهور أف ا١تدبر إ٪تا ٮترج من الثلث.
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رضي –ا١تسألة الرابعة: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم باعو بثما٪تائة درىم، واشًتى نعيم بن عبد اهلل 
ً                        ُ                           ألف صاحبو كاف عليو دين وىذا يدؿ أيض ا أف من عليو دين فإنو ي باع عبده أو تلغى بعض وصيتو  -عنو اهلل                                  

 ألجل مصلحتو وما عليو من الدين وحاجتو.
للشيخ عبد الغٍت  )عمدة األحكاـ(وبذلك نكوف ْتمد اهلل عز وجل قد اهنينا وأ٘تمنا كتاب 

جرة، وىذا من توفيق اهلل عز وجل وإعانتو وسداده، وىذه من ا٢ت (ٓٓٙ)ا١تتوَب سنة  -رٛتو اهلل–ا١تقدسي 
ً                        ىي طبع ا ا١ترة الثالثة الذي أ هني ىذا الكتاب شرح ا ُب مساجد مدينة الرياض.                  ُ                     ً      

أسأؿ اهلل عز وجل أف ينفع بالكتاب، ؤتا قيل ُب أثناء شرحو، وىذا الكتاب وىو عمدة اٟتديث  
ن لو رواية، ومنهم من ال رواية لو، ومن ىؤالء شيخنا كنت قد قرأتو على ٚتاعة من أىل العلم، منهم م

، وكانت قراءٌب عليو ُب بيتو ُب الرياض، قرأت ىػ(ٚٔٗٔ)الشيخ إٝتاعيل بن ماحي األنصاري ا١تتوَب سنة 
عليو أجزاء من العمدة مع شرحو ا١تسمى باإل١تاع، وقد أجاز٘ب الشيخ ّتميع مروياتو ومصنفاتو كما ىو 

يروي ىذا  -رٛتو اهلل–لساري موجودة إجازٌب وموجودة مرويات الشيخ، والشيخ معروؼ ُب ثبت ىدي ا
                            ً                                                                الكتاب من طرؽ من أعبلىا إسناد ا أنو يرويها عن شيخو ا١تنتصر باهلل بن الزمزمي الكتا٘ب عن الشيخ احملدث 

رتضي ٤تمد ابن عبد اٟتي الكتا٘ب اإلدريسي عن الشهاب أٛتد بن صاّب السويدي البغدادي عن السيد ا١ت
نة العمري عن موالي الشريف عن ابن أركماش عن اٟتافظ ابن حجر العسقبل٘ب  ِ                                                                 الزبيدي عن ٤تمد بن س                    

، واٟتافظ ابن حجر يروي عن ٚتاعة كما ُب ثبتو ا١تشهور ا١تسمى با١تعجم ا١تؤسس ُب (ٕ٘ٛ)ا١تتوَب سنة 
ابن طرخاف عن الفخر البخاري، أربعة ٣تلدات منهم أوؿ شيوخو ُب ا١تعجم إبراىيم التنوخي وىو يرويو عن 

ً                                             ح وأرويو أيض ا عن الشيخ وىو شيخي الشيخ إٝتاعيل أيض ا الشيخ عبد القادر بن كرامة البخاري وىو شيخ                                      ً            
، وذلك ُب بيتو ُب رابغ عن الشيخ عمر بن ٛتداف ىػ(ٕٓٗٔ)سنة ١تا مات عاـ  (ٜ٘)معمر جاوز عمره 

اف عن الشيخ الشهاب أٛتد بن إٝتاعيل الربز٧تي ا١تد٘ب احملرسي ا١تد٘ب صاحب الثبت ا١تشهور مطمح الوجد
٘ب صاحب ثبت قطف الثمار عن ابن سنة العمري                                               َ  ّ                                        عن أبيو أيب الفداء إٝتاعيل ا١تد٘ب عن الشيخ صاّب الف بل 
٘ب السابق عن أٛتد بن ٤تمد بن العجل اليما٘ب عن الشيخ ٭تِت بن مكرمة الطربي ا١تكي عن الشريف      ّ                                                                                 الفبل 

اطي نزيل اٟترمُت عن الشيخ ٤تمد بن مقبل اٟتليب عن الشيخ صبلح الدين ٤تمد بن أٛتد عبد اٟتق السنب
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بن أيب عمر ا١تقدسي عن الشيخ ا١تسند فخر الدين أيب اٟتسن علي بن أٛتد اٟتنبلي ا١تعروؼ بابن البخاري، 
وابن البخاري  وىذا ابن البخاري صاحب ا١تشيخة ا١تشهورة ا١تطبوعة ُب ٣تلدين أو ثبلثة ٣تلدات ضخاـ، 

يعٍت قبل وفاة ا١تصنف عبد الغٍت ا١تقدسي بأربع سنوات، وقد صح ٝتاعو  ىػ( ٜٙ٘)كاف قد ولد سنة 
لعمدة األحكاـ، ومعلـو عند احملدثُت أف أقل السماع أربع سنوات ُب الرواية والتحمل، وقد نقل أىل اإلثبات 

بصحيح البخاري وإال فهو مقدسي من أبناء صحة ٝتاع الشيخ الفخر البخاري، ىو اٝتو البخاري لعنايتو 
عمومة الشيخ عبد الغٍت، فصح ٝتاعو للعمدة، وبذلك يكوف ابن البخاري قد ٝتع العمدة من ا١تصنف 

 وأجازه ١تن بعده إٔب وقتنا.
وىذاف اإلسناداف الذي ذكرهتما عن الشيخ إٝتاعيل، والشيخ عبد القادر بن كرامة البخاري اٟتنفي 

                                                                ً         يد فيما أحسب، فإف بيٍت وبُت الشيخ عبد الغٍت صاحب العمدة اثٍت عشر رجبل  فقط وىو من أعلى األسان
من األسانيد العالية، ومن الطرائف أف الشيخ أٛتد بن ٤تمد سردار مسند حلب ذكر أف ىذا اإلسناد ُب 

 ُب شهر وقتو من أعلى األسانيد، والشيخ أٛتد بن ٤تمد سردار ىو شيخ للشيخ إٝتاعيل األنصاري وأجاز٘ب
، ١تا كاف ُب مكة أتى لعمرة، وبناء على ذلك فإ٘ب أوافق الشيخ ُب ىذا اإلسناد ىػ( ٘ٔٗٔ)شعباف عاـ 

.                    ً العإب باثٍت عشر رجبل 
ناء على ذلك يكوف بيننا ب   ً                                                           وطبع ا معروؼ أف الشيخ عبد الغٍت ا١تقدسي أحاديثو سباعية وٙتانية، و 

نتصل بالنيب صلى اهلل عليو  ،                       ً الغٍت ٨تو واحد وعشرين رجبل   وبُت النيب صلى اهلل عليو وسلم من طريق عبد
 .-اهلل على اٞتميع رٛتة–                     ً وسلم بواحد وعشرين رجبل  

، ومن حضر أغلب دروس العمدة فإ٘ب أجيزه  وأجيز هبذا الكتاب كل اٟتاضرين ٦تن حضر ىذا اليـو
 هبذا الكتاب بروايتو.

اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أسأؿ اهلل عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى 
 وسلم.

 


